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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 6 Dnr 2022/10-2.5.1 
 

Information kring kapitalförvaltning 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Den sista månadsrapporten från E. Öhman J:or Fonder AB för 2021 
är bilagd detta ärende. Kommunens totala portfölj för 
kapitalförvaltning har ökat med 16,6% (7,5%) under året och uppgår 
vid årsskiftet till 156 160 tkr (133 866 tkr). 
 
Lessebo Fastigheter AB hade vid 2021 års ingång också en portfölj 
som förvaltades av Öhmans, den hade då ett värde av 2 506 tkr. 
Denna portfölj har avvecklats under året, hela innehavet såldes av i 
december till ett belopp om 2 881 tkr. 
 
I kommande årsredovisning kommer utförligare kommentarer kring 
utfallet av finansiella intäkter och kostnader för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Månadsrapport från E. Öhman J:or Fonder AB, december 2021  
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-01-13 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Information kring kapitalförvaltning 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Den sista månadsrapporten från E. Öhman J:or Fonder AB för 
2021 är bilagd detta ärende. Kommunens totala portfölj för 
kapitalförvaltning har ökat med 16,6% (7,5%) under året och 
uppgår vid årsskiftet till 156 160 tkr (133 866 tkr). 
 
Lessebo Fastigheter AB hade vid 2021 års ingång också en portfölj 
som förvaltades av Öhmans, den hade då ett värde av 2 506 tkr. 
Denna portfölj har avvecklats under året, hela innehavet såldes av i 
december till ett belopp om 2 881 tkr. 
 
I kommande årsredovisning kommer utförligare kommentarer 
kring utfallet av finansiella intäkter och kostnader för kommunen. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunens finanspolicy ska ekonomichefen löpande 
redovisa utfallet av medelsförvaltningen i samband med 
resultatinformationer, delårsredovisning och årsbokslut. 
 
Bilaga 
Öhmans månadsrapport för Lessebo kommun per 2021-12-31 
 

 
Maria Trulsson 
Ekonomichef Kommunledningsförvaltningen 
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Lessebo Kommun
2120000613

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen 1,9 16,6 159,7

Jämförelseindex - 5,4 89,2

-Avvikelse 11,3 70,5

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2016-12-31

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2021-12-31

Marknadsvärde SEK per 2021-12-31 2021-11-30 2020-12-31

 156 159 877  153 279 065  133 886 391Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 29,6%

Utländska aktier, 21,6%

Stat och bostäder, 37,7%

Företagsobligationer, 11,1%

Öhman     2 (9)
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Lessebo Kommun
2120000613

Marknadsvärde per 2021-12-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 46 271 837Svenska aktier  29,6

 33 772 238Utländska aktier  21,6

 80 044 075Summa aktier  51,2

 58 769 616Stat och bostäder  37,7

 17 346 185Företagsobligationer  11,1

 76 115 802Summa räntebärande värdepapper  48,8

Summa värdepapper  156 159 877  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 156 159 877  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2021-12-31

Sedan start (%) Innevarande år (%) Senaste månaden (%) 

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier 4,7 5,2 36,7 39,3 316,9 430,3

Utländska aktier 3,2 3,7 26,7 28,8 327,6 236,3

Stat och bostäder -0,3 -0,3 -1,1 -1,0 42,4 52,3

Företagsobligationer -0,1 -0,2 0,5 -0,1

Totala portföljen 89,2159,75,416,6-1,9

Öhman     3 (9)
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Lessebo Kommun
2120000613

Innehav per 2021-12-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  35 434  188,88  6 692 730  3 937 927  2 754 804 14,5%Öhman Etisk Index Sverige B

SEK  1 226  6 279,52  7 699 875  5 380 261  2 319 613 16,6%Öhman Småbolagsfond B

SEK  158 406  201,25  31 879 232  30 005 161  1 874 071 68,9%Öhman Sverige Hållbar B

 46 271 837  39 323 349  6 948 488 100,0%

 6 948 488 39 323 349 100,0% 46 271 837Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  156 024  172,45  26 906 423  17 264 260  9 642 164 79,7%Öhman Global Hållbar B

 1 651 590 5 214 225 20,3% 6 865 815 136,30 50 373SEK

Öhman Global Småbolag

Hållbar B

 33 772 238  22 478 484  11 293 754 100,0%

 11 293 754 22 478 484 100,0% 33 772 238Summa utländska aktier

STAT OCH BOSTÄDER

Räntefonder

SEK  583 611  100,70  58 769 616  57 298 920  1 470 696 100,0%Öhman Obligationsfond SEK A

 58 769 616  57 298 920  1 470 696 100,0%

 1 470 696 57 298 920 100,0% 58 769 616Summa stat och bostäder

FÖRETAGSOBLIGATIONER

Räntefonder

-369 455 17 715 640 100,0% 17 346 185 100,46 172 668SEK

Öhman Företagsobligation

Hållbar B

 17 346 185  17 715 640 -369 455 100,0%

-369 455 17 715 640 100,0% 17 346 185Summa företagsobligationer

 156 159 877  136 816 393  19 343 483Summa värdepapper

Lämplighetsförklaring

Din/er investering är förenlig med senast genomförda lämplighetsbedömning och syftar till att uppfylla dina/era 

önskemål, mål med investeringen och andra egenskaper.

Öhman     4 (9)
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Lessebo Kommun
2120000613

Avkastning – Totala portföljen

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 133 886 3912020-12-31

 136 171 461 0 02021-01-31 1,7 1,7 -0,1 -0,1

 137 998 681 0 02021-02-28 1,3 3,1 0,5 0,4

 142 980 347 0 02021-03-31 3,6 6,8 0,4 0,8

 144 478 007 0 02021-04-30 1,0 7,9 0,5 1,3

 144 778 716 0 02021-05-31 0,2 8,1 0,4 1,7

 146 464 918 0 02021-06-30 1,2 9,4 0,3 2,1

 151 093 613 0 02021-07-31 3,2 12,9 0,5 2,6

 152 805 218 0 02021-08-31 1,1 14,1 0,8 3,4

 148 488 179 0 02021-09-30 -2,8 10,9 0,8 4,2

 151 552 875 0 02021-10-31 2,1 13,2 0,5 4,6

 153 279 065 0 02021-11-30 1,1 14,5 0,7 5,4

 156 159 877 0 02021-12-31 1,9 16,6 - 5,4

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2021

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

KPI 3%, 100%

Öhman     5 (9)
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Lessebo Kommun
2120000613

Avkastning – Svenska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 43 531 6842020-12-31

 44 852 845 0 02021-01-31 3,0 3,0 2,5 2,5

 45 696 999 0 02021-02-28 1,9 5,0 3,0 5,6

 46 113 591-3 000 000-3 000 0002021-03-31 7,6 12,9 8,2 14,3

 47 172 263-3 000 000 02021-04-30 2,3 15,5 3,7 18,5

 48 114 500-3 000 000 02021-05-31 2,0 17,8 2,5 21,5

 48 562 030-3 000 000 02021-06-30 0,9 18,9 0,7 22,4

 52 066 477-3 000 000 02021-07-31 7,2 27,5 7,5 31,6

 46 828 211-9 000 000-6 000 0002021-08-31 1,5 29,4 0,5 32,2

 43 978 116-9 000 000 02021-09-30 -6,1 21,5 -6,2 24,0

 46 293 571-9 000 000 02021-10-31 5,3 27,9 5,0 30,2

 47 236 736-9 000 000 02021-11-30 2,0 30,6 1,7 32,4

 46 271 837-12 000 000-3 000 0002021-12-31 4,7 36,7 5,2 39,3

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2021

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%

Öhman     6 (9)
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Lessebo Kommun
2120000613

Avkastning – Utländska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 32 652 6632020-12-31

 33 501 977 0 02021-01-31 2,6 2,6 0,9 0,9

 34 887 079 0 02021-02-28 4,1 6,8 3,1 4,0

 34 398 945-2 000 000-2 000 0002021-03-31 4,5 11,6 6,3 10,6

 34 790 512-2 000 000 02021-04-30 1,1 12,9 1,1 11,8

 34 247 765-2 000 000 02021-05-31 -1,6 11,1 -0,6 11,2

 35 439 291-2 000 000 02021-06-30 3,5 15,0 4,4 16,0

 36 126 103-2 000 000 02021-07-31 1,9 17,2 1,2 17,4

 32 187 122-7 000 000-5 000 0002021-08-31 3,0 20,8 2,8 20,7

 31 219 677-7 000 000 02021-09-30 -3,0 17,1 -3,1 17,0

 32 351 391-7 000 000 02021-10-31 3,6 21,4 3,1 20,6

 32 719 112-7 000 000 02021-11-30 1,1 22,8 3,0 24,2

 33 772 238-7 000 000 02021-12-31 3,2 26,7 3,7 28,8

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2021

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD, 100%

Öhman     7 (9)
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Lessebo Kommun
2120000613

Avkastning – Stat och bostäder

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 43 839 9502020-12-31

 46 462 951 2 581 156 2 581 1562021-01-31 0,1 0,1 -0,1 -0,1

 46 089 828 2 581 156 02021-02-28 -0,8 -0,7 -0,9 -1,0

 51 125 244 7 581 156 5 000 0002021-03-31 0,1 -0,6 0,1 -0,8

 51 149 257 7 581 156 02021-04-30 0,0 -0,6 0,0 -0,8

 51 048 331 7 581 156 02021-05-31 -0,2 -0,8 -0,2 -1,0

 51 088 702 7 581 156 02021-06-30 0,1 -0,7 0,1 -0,9

 51 468 476 7 581 156 02021-07-31 0,7 0,0 0,7 -0,1

 59 349 061 15 581 156 8 000 0002021-08-31 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3

 58 882 389 15 581 156 02021-09-30 -0,8 -0,9 -0,8 -1,0

 58 559 516 15 581 156 02021-10-31 -0,5 -1,5 -0,5 -1,5

 58 950 536 15 581 156 02021-11-30 0,7 -0,8 0,8 -0,8

 58 769 616 15 581 156 02021-12-31 -0,3 -1,1 -0,3 -1,0

Avkastning för stat och bostäder och jämförelseindex under 2021

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 100%

Öhman     8 (9)
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Lessebo Kommun
2120000613

Avkastning – Företagsobligationer

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 11 311 8752020-12-31

 11 353 687 0 02021-01-31 0,4 0,4 0,3 0,3

 11 324 775 0 02021-02-28 -0,3 0,1 -0,3 0,0

 11 342 567 0 02021-03-31 0,2 0,3 0,1 0,1

 11 365 975 0 02021-04-30 0,2 0,5 0,0 0,1

 11 368 119 0 02021-05-31 0,0 0,5 0,0 0,1

 11 374 896 0 02021-06-30 0,1 0,6 0,0 0,2

 11 432 557 0 02021-07-31 0,5 1,1 0,4 0,6

 14 440 824 3 000 000 3 000 0002021-08-31 0,1 1,1 0,0 0,6

 14 407 997 3 000 000 02021-09-30 -0,2 0,9 -0,2 0,4

 14 348 396 3 000 000 02021-10-31 -0,4 0,5 -0,6 -0,3

 14 372 682 3 000 000 02021-11-30 0,2 0,6 0,4 0,1

 17 346 185 6 000 000 3 000 0002021-12-31 -0,1 0,5 -0,2 -0,1

Avkastning för företagsobligationer och jämförelseindex under 2021

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SOLACTIVE NCR FIX, 100%

Öhman     9 (9)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kultur- och fritidsutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Dnr 2021/279-10.10.2 
 

Ansökan om bidrag till konstgräsplan 
 
Beslut 
Kultur och fritidsutskottet ser positivt på att kommunen beviljar 
bidrag på 1 100 000 kronor och ett lån på 500 000 kronor med 2% 
ränta under en 10 årig avbetalningsperiod med kravställan enligt 
nedan och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Fotboll är den största idrotten i Lessebo ort, och det är även den som 
utgör den största spontanidrotten. I sin ansökan till Arvsfonden lyfter 
föreningen fram att en konstgräsplan skulle möjliggöra träning 
utomhus året om. Idag finns inte den möjligheten i Lessebo tätort och 
detta medför att vissa barn och ungdomar inte kan träna under 
vinterhalvåret då inte alla har möjlighet att ta sig till andra orter. Då 
det sker en hel del spontanfotboll på Lessebo IP under kvällar och 
helger är en konstgräsplan till nytta för alla i samhället. Skolorna i 
Lessebo tätort har uttryckt ett intresse för att nyttja anläggningen 
under dagtid. 
 
Lessebo GoIF har ansökt och blivit beviljade ett Arvsfondsbidrag om 
3 621 000 i lokalbidrag för byggnation av en konstgräsanläggning på 
Lessebo IP på nuvarande B-plan. En undersökning och inventering av 
nuvarande mark, yta och armaturer har skett. Lessebo kommun har 
haft ett flertal möten med Lessebo GoIF tillsammans med Svenska 
Fotbollsförbundet som också utbildat såväl förening som tjänstemän 
på området konstgräs.  Föreningen har även sökt och blivit beviljad 
alla andra bidrag som de har varit berättigade att söka inför ansökan 
om en konstgräsplan. Budget är uppdaterad januari 2022 och baseras 
på aktuella offerter. Budgeten är satt till sammanlagt 5 650 000. 
Kultur och fritidsutskottet ställer sig positiva till en finansiering av 
överskjutande medel för en konstgräsplan under förutsättning att: 
Framtida drift av konstgräsplanen hanteras av föreningen. 
Driftbidrag utbetalas enligt gällande taxa för konstgräsplan, i 
skrivande stund 20900 kr. 

 
Föreningen följer fotbollsförbundets rekommendationer gällande 
miljöaspekt och hantering av mikroplaster. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kultur- och fritidsutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
Lessebo kommun har möjligheter att utan kostnad boka tider för 
skolan samt spontanidrott utanför klubbens ordinarie träningstider 
som regleras terminsvis av ansvarig lokalbokningsansvarig så att 
gällande nolltaxa kan hållas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-12-15 

 

 

 

 

 

Ansökan om särskilt bidrag till konstgräsplan 
 
Förslag till beslut 
Kultur och fritidsutskottet ser positivt på att kommunen beviljar 
bidrag på 1 100 000 kronor och ett lån på 500 000 kronor med 2% 
ränta under en 10 årig avbetalningsperiod med kravställan enligt 
nedan och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut. 

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fotboll är den största idrotten i Lessebo ort, och det är även den 
som utgör den största spontanidrotten. I sin ansökan till 
Arvsfonden lyfter föreningen fram att en konstgräsplan skulle 
möjliggöra träning utomhus året om. Idag finns inte den 
möjligheten i Lessebo tätort och detta medför att vissa barn och 
ungdomar inte kan träna under vinterhalvåret då inte alla har 
möjlighet att ta sig till andra orter. Då det sker en hel del 
spontanfotboll på Lessebo IP under kvällar och helger är en 
konstgräsplan till nytta för alla i samhället. Skolorna i Lessebo 
tätort har uttryckt ett intresse för att nyttja anläggningen under 
dagtid. 

 

Lessebo GoIF har ansökt och blivit beviljade ett Arvsfondsbidrag 
om 3 621 000 i lokalbidrag för byggnation av en 
konstgräsanläggning på Lessebo IP på nuvarande B-plan. En 
undersökning och inventering av nuvarande mark, yta och 
armaturer har skett. Lessebo kommun har haft ett flertal möten 
med Lessebo GoIF tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet 
som också utbildat såväl förening som tjänstemän på området 
konstgräs.  Föreningen har även sökt och blivit beviljad alla andra 
bidrag som de har varit berättigade att söka inför ansökan om en 
konstgräsplan. Budget är uppdaterad januari 2022 och baseras på 
aktuella offerter. Budgeten är satt till sammanlagt 5 650 000. 

Kultur och fritidsutskottet ställer sig positiva till en finansiering av 
överskjutande medel för en konstgräsplan under förutsättning att: 

Framtida drift av konstgräsplanen hanteras av föreningen. 
Driftbidrag utbetalas enligt gällande taxa för konstgräsplan, i 
skrivande stund 20900 kr. 

 

Föreningen följer fotbollsförbundets rekommendationer gällande 
miljöaspekt och hantering av mikroplaster. 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-12-15 

 

 

Lessebo kommun har möjligheter att utan kostnad boka tider för 
skolan samt spontanidrott utanför klubbens ordinarie 
träningstider som regleras terminsvis av ansvarig 
lokalbokningsansvarig så att gällande nolltaxa kan hållas. 

 
 
Konsekvenser 
Med den föreslagna finansieringen innebär bidraget ingen 
påverkan på övriga föreningars möjlighet att ta del av den 
ordinarie kultur- och fritidsbudgeten.  

Ur en barnkonsekvensanalys ses detta beslut som positivt, då det 
ökar barn och ungas möjlighet till lek och rörelse.  

 
 
Bilagor 
Ansökan om bidrag till konstgräsplan (januari 2022) 
Ny kostnadskalkyl (januari 2022) 
Arvsfondens beslut 
 
 
 

Jenny Ramnér 
Chef kultur och fritid  
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Till 
Lessebo Kommun 
Kultur- och fritid 
 
Bidragsansökan till konstgräsplan på Lessebo Idrottsplats 
 
 
 
Med hänvisning till tjänsteanteckning förd i samband med möte den 13/12 2021 ansöker vi om 
bidrag och lån till konstgräsplan på Lessebo IP enligt nedan. 
 
 
Kontant bidrag från Lessebo Kommun 1 100 000 kr 
Lån från Lessebo Kommun  500 000 kr* 
 
 
För budget, se separat kostnad- och finansieringskalkyl. 
 
*Enligt kostnadskalkylen är vår egen insats beräknad till 432 000 kr men vi tar gärna höjd med ett lån 
på 500 000 kr för att kunna ha möjligheten att låna upp till det beloppet om det behövs. 
Vår intention är att inte behöva nyttja hela lånesumman.  
 
 
 
 
Lessebo 2022-01-10 
 
 
 
Katarina K Palm, ordförande Lessebo GoIF 
Erik Kågestad, kassör Lessebo GoIF 
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KOSTNADSKALKYL

Beskrivning Underlag Ex moms Inkl moms
Markarbete m.m. Offert (ÅEAB) 1 932 000 kr 2 415 000 kr
Konstgräs Offert (Unisport) 1 942 000 kr 2 427 500 kr
Stängsel Offert (Tingsryd Stängsel) 248 000 kr 310 000 kr
Maskiner/redskap för skötsel (sladd/harv) Offert (Unisport) 42 000 kr 52 500 kr
Förråd/utrymme till redskap/materiel m.m. Platta+material+arbete 196 000 kr 245 000 kr
Asfaltering extra yta för snö/hantering av granulat 600 kr * 200m2 120 000 kr 150 000 kr
Snöplog Offert (Unisport) 40 000 kr 50 000 kr

Summa kostnader: 4 520 000 kr 5 650 000 kr

FINANSIERINGSKALKYL

Beskrivning Notering Inkl moms
Allmänna Arvsfonden Bidrag beviljat 2021-06-02 3 621 000 kr
Bidrag Idrottslyftet - stöd till aktivitetsytor Bidrag beviljat 2021-10-28 300 000 kr
Bidrag SvFF Anläggningsfonden Bidrag beviljat 2021-11-18 150 000 kr
Bidrag Sparbanksstiftelsen Kronan Bidrag beviljat 2021-12-08 47 000 kr
Bidrag Lessebo Kommun 1 100 000 kr
Egen insats Lessebo GoIF 432 000 kr

Summa finansiering: 5 650 000 kr
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ARVSFONDSDELEGATIONEN  

Postadress 
Box 2218 
103 15 Stockholm 

Besök 
Kammarkollegiet 
Slottsbacken 6 

Telefon 
08-7000 800 

E-post 
info@arvsfonden.se 

Webb 
www.arvsfonden.se 

 

ARVSFONDSDELEGATIONENS BESLUT OM LOKALSTÖD 
2021-06-02 
Arvsfondsdelegationen beviljar stödmottagaren stöd ur Allmänna arvsfonden med 
belopp som anges nedan för det angivna projektet. Stödet beviljas under 
förutsättning att en finansieringsplan kan godkännas.  

 

Stödmottagare Lessebo gymnastik och idrottsförening 

Organisationsnummer 829500-8919 

Projektnamn Nybyggnation av konstgräsplan, Lessebo 9:1 

i Lessebo kommun 

Beviljat belopp 3 621 000 kr 

Rekvirering av stöd sker senast 2022-12-31 

Slutrapport och revisors granskningsrapport 

lämnas senast 

2023-07-01 

 

Villkor för stödet 

 Stödmottagaren ska använda medlen för det syfte och ändamål som uppgavs i 
ansökan med eventuella senare godkända ändringar. 

 Beviljat belopp får användas enligt bilagan Sammanställning. 
 Stödet ska användas i enlighet med villkoren i bilagan Generella villkor för 

projektstöd ur Allmänna arvsfonden och de övriga villkor som framgår av 
detta beslut. 

 

Bilaga till protokoll Diarienummer 

 4.3.1-132-21 

Camilla Park, handläggare 

08-7000 871 

Camilla.park@arvsfonden.se 

Lessebo gymnastik och idrottsförening 

Djurhultsvägen 4 

365 33 Lessebo 

 info@lessebogoif.com 
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- 2 - 
 

 Verksamheten får inte drivas i strid mot Allmänna arvsfondens krav på 
demokratiska värderingar. 

 Genom att rekvirera medel från Allmänna arvsfonden godkänner 
stödmottagaren samtliga rådande villkor.  

 Föreningen ska följa Arvsfondens särskilda riktlinjer för anläggning av 
konstgräsplaner som innebär att: 

- Föreningen ska samråda med berörd kommun vid projektering, inköp, 
underhåll och deponi av konstgräs som innehåller gummigranulat. 

- Föreningen rekommenderas att ta kontakt med Svenska Fotbollförbundet 
eller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för mer detaljerad information 
och expertis på området. 

- För att förhindra spridning av gummigranulat till natur och miljö ska 
föreningen följa Naturvårdsverkets och Svenska Fotbollförbundets råd och 
rekommendationer. 

 

Projektbeskrivning 

Syftet med projektet är att skapa en ny idrottsyta för barn, ungdomar och personer 
med funktionsnedsättning som gör det möjligt att spela fotboll året runt. I projektet 
ingår att bygga en belyst 11-manna konstgräsplan. Verksamheten kommer att vara 
både organiserad och spontan. Uppskattningsvis kommer anläggningen att 
användas alla dagar i veckan av föreningen. 

Bedömning 

Nyskapande och utvecklande 

Verksamheten som planeras är nyskapande på orten för Allmänna arvsfondens 
målgrupper. Projektet bedöms därför vara tillräckligt nyskapande.  

Målgruppens delaktighet 

Någon eller några av Allmänna arvsfondens målgrupper är delaktiga i projektet i 
tillräckligt hög utsträckning, utifrån sina egna förutsättningar.  

Överlevnad efter projektets slut 

Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna bedrivas i 
lokalen/anläggningen under minst 10 år. 
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Budget och kapacitet 

Kostnaden för projektet bedöms vara rimlig. Stödmottagaren bedöms ha kapacitet 
att genomföra projektet. 

Rekvisition och utbetalning av medel 

Rekvirering ska ske senast 18 månader efter beslut (se sidan 1). 

Lokalstödet betalas ut på det sätt som framgår av bilagan Rekvisition av lokalstöd. 

Behörig firmatecknare ska skriva på rekvisitionen. Till rekvisitionen ska 
stödmottagaren bifoga handlingar som styrker vem/vilka som är behörig/a 
firmatecknare för stödmottagaren. På Allmänna arvsfondens webbsida finns 
information om handlingar som kan styrka behörighet.  

Lokalstöd utbetalas till bankgiro eller plusgiro, ej bankkonto. 

Redovisning och revisors granskningsrapport 

Redovisningsdatum står på beslutets första sida. 

Slutrapporten ska utformas enligt Arvsfondsdelegationens anvisningar. 

Mallar för slutrapport samt revisors granskningsrapport finns att ladda ner från 
Allmänna arvsfondens webbsida www.arvsfonden.se. 

Revisors granskningsrapport ska skickas in tillsammans med slutrapporten. 

Överklagande 

Arvsfondsdelegationens beslut kan inte överklagas. Detta följer av bestämmelsen i 
28 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.  

ARVSFONDSDELEGATIONEN 

Bilagor 

Sammanställning 

Rekvisition av lokalstöd 

10-årsförbindelse 

Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden, utgåva 2021-03-11 
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Sändlista 

Kammarkollegiet, Avdelningen för kapitalförvaltning 

Lessebo kommun, info@lessebo.se  
 

23



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kultur- och fritidsutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 3 Dnr 2021/420- 
 

Policy för uthyrning och utlåning av 
kulturhuset i Lessebo. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta policy för 
uthyrning/utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an enligt bifogat 
dokument samt att bilagan med föreslagna taxor går vidare för beslut 
i kommunfullmäktige. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Efter renoveringen av gamla Folkets hus, numera Kulturhuset 51:an, 
skulle några av lokalerna i huset kunna nyttjas av fler verksamheter 
än de som verkar i huset. För att skapa rutiner och tydlighet kring 
utlåning och uthyrning av lokalerna behövs en policy med tillhörande 
taxor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
kommunfullmäktige 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kultur- och fritidsutskottet 

2022-01-17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Policy för uthyrning/utlåning av lokaler i 
Kulturhuset 51:an 
 
Förslag till beslut 
Kultur och fritidsutskottet överlämnar utredning och förslag till 
taxor och uthyrning till Kommunstyrelsen för beslut att anta policy 
för uthyrning/utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an enligt bifogat 
dokument samt att bilagan med föreslagna taxor och uthyrning går 
vidare för beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter renoveringen av gamla Folkets hus, numera Kulturhuset 
51:an, skulle några av lokalerna i huset kunna nyttjas av fler 
verksamheter än de som verkar i huset. För att skapa rutiner och 
tydlighet kring utlåning och uthyrning av lokalerna behövs en 
policy med tillhörande taxor. 
 
 
Bakgrund 
Gamla Folket hus i Lessebo, numera Kulturhuset 51:an, ägs nu av 
kommunen. I huset finns bibliotek, kulturskola och 
fritidsgårdsverksamhet. 
Tidigare ägdes huset privat och vissa lokaler i huset var då 
tillgängliga för privatpersoner och föreningar att hyra.  
Eventuell teknik som hyresgästen ville använda fick denne ordna 
på egen hand.  
Nu efter omfattande renoveringar och investeringar i teknik är 
lokalerna bättre utrustade. Även städrutiner finns då lokalerna 
städas vardagar av kommunal lokalvård, obs dock inte anpassat 
efter särskilda event som kan kräva ytterligare städning. 
För att möjliggöra ett större nyttjande av lokalerna skulle viss 
utlåning/uthyrning vara möjlig men för att det ska bli tydligt och 
likvärdigt är det då viktigt att det finns en policy som personal kan 
följa. 
Det är också av vikt att det finns en policy för vilka typer av 
verksamhet som lokalerna hyrs ut till i och med att de ordinarie 
verksamheterna i huset riktar sig till barn och unga. Vilket medför 
att till exempel alkohol och rökning inte får förkomma i eller 
utanför lokalerna. 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kultur- och fritidsutskottet 

2022-01-17 

 

 

 
 
 
Taxorna som är föreslagna i avsedd bilaga är baserade på 
nuvarande personalkostnader och har jämförts med likande 
verksamhet i annan kommun. 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Jenny Ramnér 
Martin Scharin 
Cecilia Ungerbäck Smith 
Jimmy Täck 
 

 

 
 
Jenny Ramnér 
Kultur- och fritidschef kommunledningsförvaltningen 
 
 
Bilagor 
Policy för uthyrning och utlåning av kulturhuset i Lessebo 
Taxa för uthyrning och utlåning av kulturhuset i Lessebo 
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Policy för uthyrning 
och utlåning av lokaler 
i Kulturhuset 51:an i 
Lessebo 
 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Policy 

Datum för antagande:  

Beslut av:  
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  2 Policy för uthyrning och utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an i Lessebo 

 

 

Innehållsförteckning 
Syfte för uthyrning och utlåning av lokaler .............................................................................................3 

Följande lokaler i Kulturhuset ingår i denna policy: ............................................................................3 

Vilka får hyra eller låna lokaler och för vilket ändamål? .....................................................................3 

Prioritetsordning för lokalanvändning ................................................................................................3 

Regler för uthyrning och utlåning ........................................................................................................4 

Beslutsansvar för uthyrning och utlåning ............................................................................................4 
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  3 Policy för uthyrning och utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an i Lessebo 

 

Syfte för uthyrning och utlåning av lokaler 
Kultur- och fritid hyr och lånar ut lokaler i Kulturhuset för att skapa mötesplatser som i sin 
tur kan bidra till en aktiv och meningsfull fritid för invånare och besökare i Lessebo kommun. 

 

Följande lokaler i Kulturhuset ingår i denna policy: 
 

• Stora salen 
• Pelarsalen 
• Vardagsrummet 

 

Dessa benämns gemensamt för ”Lokaler” nedan. 

 

Vilka får hyra eller låna lokaler och för vilket ändamål? 
Lokalerna hyrs eller lånas endast ut till föreningar som är godkända inom 
bidragshanteringen av Lessebo kommun samt företag, organisationer och privata hyresgäster 
vars syfte och verksamhet är förenliga med värderingar i ett demokratiskt och öppet 
samhälle. I detta ligger även att ingen form av diskriminering eller hets mot folkgrupp får 
förekomma. 

 

Lokalerna hyrs ut till följande ändamål: 

• Föreläsningar 
• Möten 
• Scenkonstverksamhet 
• Mässor 

 

Prioritetsordning för lokalanvändning 
1. Egna verksamheter i Kulturhuset dvs kulturskolan/fritidsgården/biblioteket. 
2. Intern verksamhet inom Lessebo kommun, eller där kommunen är sammankallande, 

exempelvis kulturverksamheter inom skolan.  
3. Föreningsverksamhet – Alla föreningar som är godkända inom bidragshanteringen i 

Lessebo kommun. Här ingår även bidragsberättigade studieförbund.  
4. Extern verksamhet, exempelvis till företag, organisationer och mässor inom 

näringslivet samt även privatpersoner.  
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  4 Policy för uthyrning och utlåning av lokaler i Kulturhuset 51:an i Lessebo 

 

 

Regler för uthyrning och utlåning 
• Alkohol- och drogförbud gäller i lokalerna. 
• Rökförbud gäller i lokalerna och i dess omgivning. 
• Hyresgästen ska ha fyllt 18 år.  
• Hyresgästen ska kunna redovisa för vilket ändamål lokalen hyrs. 
• Hyresgästen får inte låna eller hyra ut lokalen till någon annan. 
• Hyresgästen bekostar eventuella skador som har uppstått på lokalen eller på 

utrustning i lokalen. 
• Kostnad för lokalerna tas ut enligt separat prislista. 
• Hyresgästen ansvarar för egen möblering på plats samt återställning till 

grundmöblering och lokalvård. 
 

Beslutsansvar för uthyrning och utlåning 
Beslut tas på tjänstepersonsnivå av den eller de personer som är 
uthyrning/utlåningsansvariga för respektive lokal. 

              

I bedömning av uthyrning/utlåning kan beslut lyftas till förvaltningschef. 
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Taxa - hyra av lokal i 
Kulturhuset 51:an i 
Lessebo 
 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Taxor och avgifter 

Datum för antagande:  

Beslut av:  
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  2 Taxor för hyra av lokaler i Kulturhuset 51:an i Lessebo 

 

 

Innehållsförteckning 
Taxa - hyra av lokal i Kulturhuset 51:an i Lessebo ...................................................................................3 

Personal ...............................................................................................................................................3 

Avbokning ............................................................................................................................................3 

Betalningsvillkor ..................................................................................................................................3 

Internt ..................................................................................................................................................3 

Föreningar, endast bidragsberättigade i Lessebo kommun ................................................................4 

Externt .................................................................................................................................................4 

Personalkostnader ...............................................................................................................................4 

Stora salen ...........................................................................................................................................4 

Pelarsalen ............................................................................................................................................5 

Vardagsrummet ...................................................................................................................................5 

 

  

32



 

  3 Taxor för hyra av lokaler i Kulturhuset 51:an i Lessebo 

 

Taxa - hyra av lokal i Kulturhuset 51:an i 
Lessebo 
 

Personal 
För extra personal utöver ordinarie personal samt vid tider då uthyrd lokal ej är bemannad 
enligt arbetsschema, tillkommer kostnad. 

Uthyrningsansvarig tjänsteperson beslutar om lämplig bemanning. 

Personal ingår utan kostnad för kortare introduktion och visning av lokalerna enligt 
överenskommelse.  

 

Avbokning 
Eventuell avbokning av förhyrda lokaler ska ske i god tid. Vid större arrangemang ska 
avbeställning ske senast 14 dagar före angivet uthyrningsdatum och vid övriga förhyrningar 
senast 4 dagar före angivet uthyrningsdatum. 

Bokade tider som ej nyttjas debiteras dubbel hyra. Lokalkostnadsbidrag utgår ej. 

Kommunen äger rätt att på lika villkor avboka förhyrda lokaler i samband med 
genomförande av större arrangemang och mässor m.m. 

Hyresgäster som vid flera tillfällen ej nyttjar bokad tid kan fråntas möjligheter till framtida 
förhyrningar. 

 

Betalningsvillkor 
Vi förbehåller oss rätten att stänga av för ytterligare uthyrning vid återkommande utebliven 
betalning. I de fall detta aktualiseras så ska beslut om avstängning fastställas av 
Kommunstyrelsen. 

 

 

Internt 
Lokal Halvdag max 4 h  Heldag max 8 h Helg min 3 h 
Pelarsal 0 kr 0 kr *460kr/h  
Stora salen 0 kr 0 kr *460kr/h 
Vardagsrum 0 kr 0 kr *460kr/h  

 

(*personalkostnader 460kr/h min. 3h) 

 

Föreningar, endast bidragsberättigade i Lessebo kommun 
Lokal Halvdag max 4 h Heldag max 8 h Helg min 3 h 
Pelarsalen 500 kr 750 kr 1000 kr + *460 kr/h 
Stora salen 1000 kr 1500 kr 2000 kr + *460 kr/h 

33



 

  4 Taxor för hyra av lokaler i Kulturhuset 51:an i Lessebo 

 

Vardagsrum 250 kr 500 kr 750 kr + *460 kr/h 
 

(*personalkostnader 460kr/h min. 3h) 

 

Externt 
Lokal Halvdag max 4 h Heldag max 8 h Helg min 3 h  
Pelarsalen 1500 kr 3000 kr 5000 kr + *460kr/h 
Stora salen 3000 kr 6000 kr 8000 kr + *460kr/h 
Vardagsrum 1000 kr 2000 kr 3000 kr + *460kr/h 

 

(*personalkostnader 460kr/h min. 3h) 

 

Personalkostnader 
 Exkl. moms mån-fre 8-

17                          
Exkl. moms övrig tid 

Ljudtekniker 725 kr/h 950 kr/h 
Kulturhuspersonal ingår under bemannande 

timmar* 
460 kr/h 

Fastighetsskötsel 310 kr/h 730 kr/h 
Lokalvård 290 kr/h 625 kr/h 

 

(*under förutsättning att personal finns tillgänglig efter överenskommelse) 

 

I bedömning av uthyrning/utlåning kan beslut lyftas till förvaltningschef. 

 

Stora salen 
Möjliga möbleringsalternativ: 

Grundmöblering av stora salen är biosittning max 120 personer 

Sittning vid bord max 64 personer 

Ljudanläggning för tal, headset och en handmikrofon 

Projektor 

Hörslinga 

Stor duk för projicering 

 

 
Pelarsalen 
Möjliga möbleringsalternativ: 

Biosittning max 50 personer 
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  5 Taxor för hyra av lokaler i Kulturhuset 51:an i Lessebo 

 

Sittning vid bord max 20 personer 

Ljudanläggning för tal, headset och en handmikrofon 

Projektor 

Hörslinga 

Stor duk för projicering 

 

Vardagsrummet 
Grupprum max 10 personer 

Tv-skärm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 7 Dnr 2022/9-1.5.3 
 

Intern kontroll 2022: Risk- och 
väsentlighetsanalys 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att genomföra risk- och 
väsentlighetsanalysen vid sammanträde 2022-02-08. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska ta fram intern kontrollplan för 2022 i enlighet 
med anvisningar för intern kontroll. Första steget är att göra en risk- 
och väsentlighetsanalys. Grunden för analysen är den riskportfölj som 
tagits fram och dokumenterats i system för intern kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-13 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Intern kontroll 2022: Risk- och 
väsentlighetsanalys 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att genomföra risk- och 
väsentlighetsanalysen vid sammanträde 2022-02-08. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska ta fram intern kontrollplan för 2022 i 
enlighet med anvisningar för intern kontroll. Första steget är att 
göra en risk- och väsentlighetsanalys. Grunden för analysen är den 
riskportfölj som tagits fram och dokumenterats i system för intern 
kontroll. 

 
Beslutsunderlag 
Anvisningar för intern kontroll 
 

 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 8 Dnr 2021/398-1.8.1 
 

Svar på granskning av 
behörighetsfördelning i känsliga system 
samt interna kontroller 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 
1. Avge svar till revisorerna i enlighet med tjänsteskrivelse.  
2. Uppdra till kommunchef att säkerställa att 
informationssäkerhetsarbete fullföljs enligt plan.  
3. Uppdra till kommunchef att säkerställa att systemdokumentation 
och rutiner för Evolution finns framtagna senast i slutet av 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Lessebo kommun har gett EY i uppdrag att genomföra 
en granskning med syfte att bedöma om Barn- och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsens arbete 
med behörigheter, åtkomster och loggkontroller i 
verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med 
tillräcklig intern kontroll. Utifrån granskningsresultatet 
rekommenderar revisorerna Kommunstyrelsen att:  
 

1) Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån 
informationssäkerhetspolicyn ta fram instruktioner för 
systemägarna, IT-driften och användarna av systemen. Vidare 
bör kommunledningsförvaltningen tydliggöra ansvaret mellan 
centrala IT och förvaltningarna där det tydliggörs på vilket sätt 
stöd ska ges t.ex. i form av utbildningar eller 
kommungemensamma rutiner.  

 
2)  I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att upprätta generell 
systemdokumentation samt generella riktlinjer och rutiner för 
verksamhetssystemet. 

 
Svar ska avges till revisorerna senast 2022-02-15. Kommunstyrelsen 
beslutade 2022-01-11 att uppdra till kommunchef att ta fram förslag 
på svar på granskningen. 
 
Svar på revisorernas rekommendationer 
 
1) Det arbete som rekommenderas, pågår redan. 

Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas bild av behov 
av förtydligande 0ch generella brister i 
informationssäkerhetsarbetet har identifierats innan denna 
granskning. En arbetsgrupp har tillsatts för att göra ett omtag i 
frågan. Som en grund antogs en ny informationssäkerhetspolicy i 
mars 2021 (ej 2020 som det står i granskningen). Arbetsgruppen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

har en plan för att under 2022 utforma nya 
förvaltningsinstruktioner och stöd kring behörighetsrutiner 
tillsammans med representanter från verksamheterna. Dessa 
kommer att behandla mycket av den oklarhet som finns kring 
rollfördelning, ansvar och dokumentation i respektive 
verksamhet. Denna kommer att utgå ifrån den senaste 
informationssäkerhetspolicyn.  

 
Målsättningen med detta arbete är att skapa förankrade 
informationssäkerhets- och behörighetsinstruktioner i 
verksamheten för ett hållbart och systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. 

 
Tidsplan för detta arbete: 

 
2022-01-01 till 2022-12-31 

  
• Stötta ledningen i att utarbeta systematik kring 

informationssäkerhetsarbetet. 
• Samordna workshops kring att utveckla instruktioner för 

förvaltningarna. 
• Ny användarinstruktion tas fram. 
• Driftsrutiner IT tas fram. 
• Kompetensutveckla kring informationssäkerhet. 

  
Mål från 2023-01-01 
 
• Förvaltningarna har årshjul och systematik 
• Informationssäkerhet finns med i planer och uppföljning. 

 
Det bör dock påtalas att informationssäkerhet är ett 
verksamhetsansvar i enlighet med den antagna 
informationsäkerhetspolicyn, och Lessebo kommuns IT-avdelning 
har varken uppdrag eller resurser för att genomföra utbildningar 
eller ansvara för informationssäkerhetsaspekter i de system som 
man driftar. Detta har tydliggjorts i särskilda avtal med respektive 
systemägare. IT deltar dock med kompetens genom representant i 
arbetsgruppen för informationssäkerhet samt tar fram de 
instruktioner som behövs för den egna verksamheten. 
 
 

2) Kommunledningsförvaltningen kommer att följa det arbete som 
beskrivs i punkt 1 för samtliga system, inklusive Evolution. Arbete 
har redan påbörjats med gemensamma behörighetsrutiner för 
systemet, som kommer att kompletteras med 
förvaltningsspecifika rutiner då användandet och till viss del 
informationssäkerhetsklassningen skiljer mellan förvaltningarna. 
Dessa rutiner kommer att vara färdiga under första halvåret 2022 
men behöver synkas med mallar etc. som tas fram i det 
övergripande informationssäkerhetsarbetet. Dokumentation av 
själva systemet finns också i den versionsbeskrivning som 
leverantören tillhandahåller, samt i det driftsavtal som tecknas 
med IT-avdelningen (signeras i januari 2022). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Det kan också noteras att inom ramen för intern kontroll 2021 
följdes också kommunstyrelsens användare och deras 
behörigheter i Evolution upp, vilket bl.a. visade att samtliga 
sekretessärenden hade rätt behörighet. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-11 § 6 
Missiv från revisorerna 2021-11-19 
Granskningsrapport från EY  
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Sida 1 av 3 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på granskning av behörighetsfördelning 
i känsliga system samt interna kontroller 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Avge svar till revisorerna i enlighet med tjänsteskrivelse.  
2. Uppdra till kommunchef att säkerställa att 
informationssäkerhetsarbete fullföljs enligt plan.  
3. Uppdra till kommunchef att säkerställa att 
systemdokumentation och rutiner för Evolution finns framtagna 
senast i slutet av 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Lessebo kommun har gett EY i uppdrag att 
genomföra en granskning med syfte att bedöma om Barn- och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsens 
arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroller i 
verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med 
tillräcklig intern kontroll. Utifrån granskningsresultatet 
rekommenderar revisorerna Kommunstyrelsen att:  
 

1) Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån 
informationssäkerhetspolicyn ta fram instruktioner för 
systemägarna, IT-driften och användarna av systemen. 
Vidare bör kommunledningsförvaltningen tydliggöra 
ansvaret mellan centrala IT och förvaltningarna där det 
tydliggörs på vilket sätt stöd ska ges t.ex. i form av 
utbildningar eller kommungemensamma rutiner.  

 
2)  I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att upprätta generell 
systemdokumentation samt generella riktlinjer och rutiner 
för verksamhetssystemet. 

 
Svar ska avges till revisorerna senast 2022-02-15. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 att uppdra till 
kommunchef att ta fram förslag på svar på granskningen. 
 
Svar på revisorernas rekommendationer 
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Sida 2 av 3 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-12 

 

 

1) Det arbete som rekommenderas, pågår redan. 
Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas bild av 
behov av förtydligande 0ch generella brister i 
informationssäkerhetsarbetet har identifierats innan denna 
granskning. En arbetsgrupp har tillsatts för att göra ett omtag i 
frågan. Som en grund antogs en ny 
informationssäkerhetspolicy i mars 2021 (ej 2020 som det står 
i granskningen). Arbetsgruppen har en plan för att under 2022 
utforma nya förvaltningsinstruktioner och stöd kring 
behörighetsrutiner tillsammans med representanter från 
verksamheterna. Dessa kommer att behandla mycket av den 
oklarhet som finns kring rollfördelning, ansvar och 
dokumentation i respektive verksamhet. Denna kommer att 
utgå ifrån den senaste informationssäkerhetspolicyn.  

 
Målsättningen med detta arbete är att skapa förankrade 
informationssäkerhets- och behörighetsinstruktioner i 
verksamheten för ett hållbart och systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. 

 
Tidsplan för detta arbete: 

 
2022-01-01 till 2022-12-31 

  
• Stötta ledningen i att utarbeta systematik kring 

informationssäkerhetsarbetet. 
• Samordna workshops kring att utveckla instruktioner för 

förvaltningarna. 
• Ny användarinstruktion tas fram. 
• Driftsrutiner IT tas fram. 
• Kompetensutveckla kring informationssäkerhet. 

  
Mål från 2023-01-01 
 
• Förvaltningarna har årshjul och systematik 
• Informationssäkerhet finns med i planer och uppföljning. 

 
Det bör dock påtalas att informationssäkerhet är ett 
verksamhetsansvar i enlighet med den antagna 
informationsäkerhetspolicyn, och Lessebo kommuns IT-
avdelning har varken uppdrag eller resurser för att genomföra 
utbildningar eller ansvara för informationssäkerhetsaspekter i 
de system som man driftar. Detta har tydliggjorts i särskilda 
avtal med respektive systemägare. IT deltar dock med 
kompetens genom representant i arbetsgruppen för 
informationssäkerhet samt tar fram de instruktioner som 
behövs för den egna verksamheten. 
 
 

2) Kommunledningsförvaltningen kommer att följa det arbete 
som beskrivs i punkt 1 för samtliga system, inklusive Evolution. 
Arbete har redan påbörjats med gemensamma 
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Sida 3 av 3 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-12 

 

 

behörighetsrutiner för systemet, som kommer att kompletteras 
med förvaltningsspecifika rutiner då användandet och till viss 
del informationssäkerhetsklassningen skiljer mellan 
förvaltningarna. Dessa rutiner kommer att vara färdiga under 
första halvåret 2022 men behöver synkas med mallar etc. som 
tas fram i det övergripande informationssäkerhetsarbetet. 
Dokumentation av själva systemet finns också i den 
versionsbeskrivning som leverantören tillhandahåller, samt i 
det driftsavtal som tecknas med IT-avdelningen (signeras i 
januari 2022). 
 
Det kan också noteras att inom ramen för intern kontroll 2021 
följdes också kommunstyrelsens användare och deras 
behörigheter i Evolution upp, vilket bl.a. visade att samtliga 
sekretessärenden hade rätt behörighet. 

 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-11 § 6 
Missiv från revisorerna 2021-11-19 
Granskningsrapport från EY  
 
 

Beslutet skickas till 
Revisorerna 
 

 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-11 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 6 Dnr 2021/398-1.8.1 
 

Granskning av behörighetsfördelning i 
känsliga system samt interna kontroller 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram 
förslag till svar på granskningen, för beslut på kommunstyrelsen 
2022-02-08. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Lessebo kommun har gett EY i uppdrag att genomföra 
en granskning med syfte att bedöma om Barn- och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsens arbete 
med behörigheter, åtkomster och loggkontroller i 
verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med 
tillräcklig intern kontroll. Utifrån granskningsresultatet 
rekommenderar revisorerna Kommunstyrelsen att:  

 
• Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån 

informationssäkerhetspolicyn ta fram instruktioner för 
systemägarna, IT-driften och användarna av systemen. Vidare bör 
kommunledningsförvaltningen tydliggöra ansvaret mellan 
centrala IT och förvaltningarna där det tydliggörs på vilket sätt 
stöd ska ges t.ex. i form av utbildningar eller 
kommungemensamma rutiner.  
 

• I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att upprätta generell 
systemdokumentation samt generella riktlinjer och rutiner för 
verksamhetssystemet. 

 
 Svar ska avges till revisorerna senast 2022-02-15.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14 § 213 
Tjänsteskrivelse 2021-12-07 
Missiv från revisorerna 2021-11-19 
Granskningsrapport från EY  
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
Revisorerna  
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LESSEBO KOMMUN 2021-11-19 
Kommunens revisorer 

  Till 
Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
Granskning av behörighestfördelning i känsliga system samt interna 
kontrollen 
Vi revisorer i Lessebo kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en 
granskning med syfte att bedöma om Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden och Kommunstyrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och 
loggkontroller i verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och 
med tillräcklig intern kontroll. Granskningen syftar även till att följa upp om den 
gemensamma nämnden för lönesamverkan har vidtagit åtgärder för att stärka 
kontroller, utifrån rekommendationen i 2019 års granskning.  
 
Vår bedömning är att det på övergripande nivå finns ett behov av att arbeta 
vidare med informationssäkerhetspolicyn och hur dess intentioner ska översättas 
i grundläggande krav rörande behörigheter, gallring och loggkontroller. Vidare 
bör ansvarsfördelningen mellan centrala IT och förvaltningarna som har ansvar 
för verksamhetssystemen tydliggöras.  

Granskningen visar att Socialnämnden har riktlinjer gällande roller, ansvar och 
till viss del behörigheter och loggkontroller. Dessa efterlevs dock i flera delar 
inte alls och skulle behöva uppdateras.  

Avseende Barn - och utbildningsnämnden bedömer vi att det finns ett behov av 
att upprätta övergripande systemdokumentation samt upprätta riktlinjer och 
rutiner för såväl behörighetstilldelning som loggkontroller. Det är positivt att 
man inom nämnden genomför systemspecifik användarutbildning med alla nya 
användare.     

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Kommunstyrelsen att:  

 Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån 
informationssäkerhetspolicyn ta fram instruktioner för systemägarna, IT-
driften och användarna av systemen. Vidare bör 
kommunledningsförvaltningen tydliggöra ansvaret mellan centrala IT och 
förvaltningarna där det tydliggörs på vilket sätt stöd ska ges t.ex. i form av 
utbildningar eller kommungemensamma rutiner.  
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 I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att upprätta generell systemdokumentation 
samt generella riktlinjer och rutiner för verksamhetssystemet. 

  
Vi rekommenderar Socialnämnden att:  

 Uppdra åt socialförvaltningen att uppdatera sin systemdokumentation, 
riktlinjer och rutiner för verksamhetssystemet Procapita. Vidare 
rekommenderas nämnden ta del av de granskningsprotokoll för 
loggkontroller som upprättas som en del av sin interna kontroll. 

Vi rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden att:  

 Uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret 
upprätta systemdokumentation, riktlinjer och rutiner för behörigheter och 
loggning i sin hantering av elevakter. 

 
Vi Revisorer bedömer att det krävs att åtgärder vidtas med anledning av 
rapportens iakttagelser och avser att genomföra en uppföljning. 
 
Vi revisorer överlämnar härmed granskningsrapporten och önskar svar på 
rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder som planeras att vidtas. Svar 
önskas senast 2022-02-15.  
 
 
 
För kommunens revisorer 
 
 
Örjan Davoust     
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2 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lessebo kommun granskat två 
verksamhetssystem hos socialnämnden och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens 
samordnande roll i syfte att bedöma om deras arbete med behörigheter, åtkomster och 
loggkontroller hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
 
Vår bedömning är att det på övergripande nivå finns ett behov av att arbeta vidare med 
informationssäkerhetspolicyn och hur dess intentioner ska översättas i grundläggande krav 
rörande behörigheter, gallring och loggkontroller. Vidare bör ansvarsfördelningen mellan 
centrala IT och förvaltningarna som har ansvar för verksamhetssystemen tydliggöras. Det finns 
ett behov av att proaktivt samla och utbilda förvaltningarna kring gemensamma frågor såsom 
generell informationssäkerhet, behörighetstilldelning, gallring och kontroller.  
 
Granskningen visar att socialnämnden har riktlinjer gällande roller, ansvar och till viss del 
behörigheter och loggkontroller. Dessa efterlevs dock i flera delar inte alls och skulle behöva 
uppdateras. En skriftlig systemförvaltningsorganisation med roller och ansvar, en tydlig rutin 
och dokumentation kring beställning av behörigheter och systemspecifik utbildning och 
information om loggning skulle skapa en robustare och mindre personberoende 
systemadministration med förbättrad kontrollmiljö. 
 
Avseende utbildningsnämnden bedömer vi att det finns ett behov av att upprätta övergripande 
systemdokumentation samt upprätta riktlinjer och rutiner för såväl behörighetstilldelning som 
loggkontroller. Det är positivt att man inom nämnden genomför systemspecifik 
användarutbildning med alla nya användare.     
 
Gällande nämnden för lönesamverkan är tydligt att granskningen 2019 resulterat i förbättringar 
i nämnden. Behörigheter är en punkt i internkontrollplan, tydliga rutiner finns avseende 
behörigheter och gallring. Tilldelning av behörighet sker numera kopplat till organisationen 
genom skriftlig (digital) ansökan av behörig chef.  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån informationssäkerhetspolicyn ta 
fram instruktioner för systemägarna, IT-driften och användarna av systemen. Vidare 
bör kommunledningsförvaltningen tydliggöra ansvaret mellan centrala IT och 
förvaltningarna där det tydliggörs på vilket sätt stöd ska ges t.ex. i form av 
utbildningar eller kommungemensamma rutiner.  

 I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
upprätta generell systemdokumentation samt generella riktlinjer och rutiner för 
verksamhetssystemet. 

Vi rekommenderar socialnämnden att:  

 Uppdra åt socialförvaltningen att uppdatera sin systemdokumentation, riktlinjer och 
rutiner för verksamhetssystemet Procapita. Vidare rekommenderas nämnden ta del 
av de granskningsprotokoll för loggkontroller som upprättas som en del av sin interna 
kontroll. 

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att:  

 Uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret upprätta 
systemdokumentation, riktlinjer och rutiner för behörigheter och loggning i sin 
hantering av elevakter. 

49



 
 
 

3 

2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Behörigheter till kommunens verksamhetssystem som innehåller känsliga persondata regleras 
av olika lagar såsom dataskyddsförordningen. Det ska finnas en rättslig grund för de uppgifter 
som kommunen registrerar om personer. Uppgifterna ska också skyddas så att ingen obehörig 
kan få del av uppgifterna.  

Socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter har med åren blivit alltmer beroende 
av IT-stöd, vilket innebär nya former av hot och risker. Behörighetsstyrning och interna 
kontroller är en viktig del i arbetet för att skydda uppgifterna och möta lagkrav. I detta ligger att 
upprätta och upprätthålla rättigheter för användare i de IT-system som brukas, så att 
användarna enbart får och har åtkomst till den information som behövs i det dagliga arbetet. 
En bristfällig styrning och kontroll inom området kan riskera att verksamheten inte bedrivs på 
ett ändamålsenligt sätt samt att känslig information sprids till icke behöriga.  

I 2019 års granskning av löneprocessen konstaterades att det inte genomfördes några 
kontroller kopplat till de aktiviteter/åtgärder som utförs av personer med höga behörigheter i 
lönesystemet (systemförvaltarna) samt om behörigheter för anställda i kommunen 
överensstämde med gällande organisationsstruktur. Den gemensamma nämnden för 
lönesamverkan rekommenderades därför att genomföra systematiska och dokumenterade 
kontroller av behörigheter. 

De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i ovanstående beslutat genomföra en 
granskning avseende hanteringen av behörigheter i relation till känslig persondata samt följa 
upp om nämnden för lönesamverkan har vidtagit åtgärder för att stärka kontroller av 
behörigheter.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
och kommunstyrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroller i 
verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
Granskningen syftar även till att följa upp om den gemensamma nämnden för lönesamverkan 
har vidtagit åtgärder för att stärka kontroller, utifrån rekommendationen i 2019 års granskning.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Är ansvars- och arbetsfördelningen inom organisationen tillräckligt tydlig? 

 Är uppföljning och utvärdering inom området ändamålsenlig? 

 Sker en tillräcklig styrning av behörigheter till känsliga verksamhetssystem? 

 Säkerställer nämnderna att tillräcklig intern kontroll inom området har upprättats för att 
hindra otillåten åtkomst till och spridning av känslig information?  

Avseende den gemensamma nämnden för lönesamverkan besvaras följande fråga:  
 Genomför nämnden systematiska och dokumenterade kontroller av behörigheter 

såsom aktiviteter som utförts av personer med höga behörigheter i lönesystemet, att 
registrerade behörigheter för anställda överensstämmer med gällande 
organisationsstruktur och attestförteckning samt om behörig chef har undertecknat 
blanketten vid förändring av behörigheter? 
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2.3. Genomförande  

Granskningen omfattar två verksamhetssystem inom socialnämndens och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. Följande verksamhetssystem omfattas av 
granskningen: 
 

 Procapita/Lifecare inom individ- och familjeomsorgen 

 Evolution 

 
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer med ansvariga tjänstepersoner 
(se bilaga 1). Verifiering av den interna kontrollen har skett genom loggkontroller i ett 
verksamhetssystem inom utbildningsnämndens verksamhetsområde och ett inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska 
rapporten. Sakgranskningen är genomförd 11 oktober 2021 – 15 oktober 2021. 
 
Kommunstyrelsen granskas utifrån sitt lednings- och samordningsansvar.   

2.4. Revisionskriterier 

2.4.1. Kommunallagen (2017:725) 

Kommunallagens 6 kapitel redogör för kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter. 1 § 
fastställer att kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnder.  

Nämnderna ska enligt 6 § inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Därtill ska nämnderna se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig.  

2.4.2. Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte 
personuppgiftslagen (PUL). Förordningen innebär stärkta rättigheter och skydd för individen 
vad gäller information och samtycke samt ett ökat ansvar för personuppgiftsansvariga. Ett sätt 
att säkerställa att personuppgiftsbehandlingen är i överensstämmelse med lagstiftningen kan 
vara att anta uppförandekoder, interna riktlinjer och förfaranden.  

2.4.3. Informationssäkerhetspolicy 

Kommunfullmäktige beslutade om policyn 2020-03-01. Policyn gäller för samtliga nämnder och 
kommunala bolag.  

I policyn anges att informationssäkerhet handlar om att upprätthålla rutiner och skydd av 
information utifrån följande nivåer: 

 Tillgänglighet 

 Riktighet 

 Konfidentialitet 

 Spårbarhet  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Ansvarsfördelning och övergripande styrning 

Enligt kommunens informationssäkerhetspolicy ska varje verksamhet ansvara för sina 
informationstillgångar och att det är upp till förvaltningarna att bestämma hur detta skall göras.  
 
Av informationssäkerhetspolicy tydliggörs vilka roller som har ansvar för 
verksamhetssystemens förvaltning:  

 Alla – följer policy och instruktioner, delar kunskap, deltar i utbildning och rapporterar 
incidenter 

 Chef – ser till att informationstillgångar statas, hanteras och avslutas korrekt 
 Beredskap- och säkerhetssamordnare – ansvarar för informationssäkerhet och ger 

stöd 
 IT chef – ansvarar för operativ drift och ger stöd till systemägare 
 Systemägare/förvaltningschef – ansvarar för informationstillgångar och utser  
 Systemansvarig – ansvarar för den dagliga användningen. 

 
Inom kommunledningskontoret finns IT-chef och en IT-enhet med tre anställda. IT-enhetens 
primära uppgift är att säkra driften av kommunens olika verksamhetssystem. Ett arbete pågår 
centralt med att göra en systeminventering, en klassificering av informationstillgångarna och 
skapa rutiner för behörigheter, detta i syfte att ta fram instruktioner för förvaltningar och bolag 
där tydliggör ansvar och gällande riktlinjer. 
 
Man arbetar också med att teckna avtal mellan IT-enheten och förvaltningarna för att klargöra 
sina respektive ansvarsområden med t.ex. behörighetstilldelning. Grundläggande behörighet 
ges idag av IT-enheten per automatik när nya medarbetare läggs in i personalsystemet. Active 
Directory (AD) som styr detta delas med flera kommuner och kommunala bolag. 
Grundläggande behörighet ges vid tex. nyanställning vilket är en förutsättning för att sedan 
kunna ges behörighet till verksamhetssystem. Detta finns dokumenterat i tjänstebeskrivning – 
behörighet och konton.   
 
I intervju framkommer att inga utbildningar planeras eller samordnas via centrala IT-enheten. 
Enheten finns som stöd för driften av systemen till förvaltningarna och det är upp till 
verksamheterna att anmäla behov av stöd. 

3.1.1. Bedömning 

Vi bedömer att informationssäkerhetspolicyn i stort ger en tydlig bild av tänkt ansvarsfördelning 
och att policyn uttrycker VAD som ska göras.  
 
Vi ser däremot ett behov av att arbeta vidare med policyn och skapandet av instruktioner för 
såväl förvaltningarna (systemägarna), IT-driften och användare för HUR detta ska ske.  
 
Ansvarsfördelningen mellan centrala IT och förvaltningarna kan med fördel klargöras.   
 
IT-enheten kan också ta ett större ansvar i att proaktivt samla och utbilda förvaltningarna kring 
gemensamma frågor såsom generell informationssäkerhet, behörighetstilldelning, gallring och 
kontroller. Detta för att säkerställa en tillräcklig informationssäkerhet enligt beslutad policy.  
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3.2. Procapita/Lifecare 

Procapita/Lifecare är individ och familjeomsorgens verksamhetssystem (IFO). Systemet 
används i huvudsak av handläggare och ekonomiadministratörer på IFO.  
 
På förvaltningen finns två systemansvariga, en inom IFO och en inom omsorgen. Dessa 
tillsammans med en verksamhetsutvecklare som sitter centralt på socialförvaltningen har full 
behörighet i verksamhetssystemet. 
 
Därutöver finns inom IFO ett 30-tal användare däribland ett antal externa användare från 
familjerätten i Växjö. Dessa användare har handläggarroller i systemet där behörigheterna är 
anpassade efter arbetsuppgifterna. Mallar finns för de olika handläggarrollerna och de 
behörigheter de ska tilldelas. Systemansvarig kan lägga till nya roller och lägga till eller ta bort 
specifika behörigheter.  

3.2.1. Behörigheter 

Tillgång till och behörighet i systemet ges till nyanställda av systemansvarig efter muntlig 
beställning normalt sett via telefon från anställande chef. Det samma gäller för familjerätten i 
Växjö. Ingen dokumentation sker vid tilldelning. Skulle systemansvarig vara frånvarande 
ersätts denne av motsvarande funktion inom omsorgen. 
 
Vid förändringar av arbetsuppgifter för en anställd eller att denne slutar ska anmälan ske av 
ansvarig chef. Den intervjuade uppger dock att detta ofta brister. 
 
I dokumentet, rutin för loggkontroll för informationshantering och dokumentation i akter på 
individ och familjeomsorgen upprättad 15 nov 2015 framgår att det är verksamhetschefen som 
är övergripande ansvarig för hantering av akter inom sitt verksamhetsområde.  
 
Senaste gallring av akter i systemet genomfördes 7 maj 2018 med hjälp av Sydarkivera. 
Intervjuad är osäker på om rutin finns för hur ofta detta ska ske och hur det ska gå till. 
Systemansvarig försöker gallra behörigheter löpande då denne får kännedom om att 
medarbetare slutar eller byter tjänst. Handläggare från familjerätten i Växjö som inte varit 
inloggade i systemet på ett år tas bort ut systemet av systemansvarig. Enligt uppgift meddelar 
inte alltid familjerätten i Växjö när anställningar avslutas eller förändras. Då Växjö och Lessebo 
delar AD (tilldelning av grundläggande behörighet) kan inte medarbetare som slutar sin 
anställning logga in i systemet. Användare som inte kontinuerligt är inloggade uppmanas efter 
90 dagar byta lösenord, görs inte detta upphör deras behörighet. Behörigheter kan dock 
behållas vid byte av tjänst inom respektive kommun.  
 
Då systemansvarig är centralt placerad och har arbetat länge i kommunen har hon god 
kännedom om de anställda och ansvariga chefer. Den intervjuade uppger att hon som ett stöd 
i sitt arbete skulle vilja se uppdaterade skriftliga rutiner inom alla delar av systemansvaret och 
en större delaktighet från cheferna på förvaltningen. 

3.2.2. Loggkontroller 

I rutin för loggkontroll för informationshantering och dokumentation i akter på individ och 
familjeomsorgen upprättad 2015 framgår att det är verksamhetschefen som ansvarar för att 
det finns en lokal rutin för systematisk loggning. Det framgår vidare i rutinen att det är 
verksamhetschefen som tillsammans med systemansvarig som ska genomföra loggkontroller. 
Det är vidare verksamhetschefens ansvar att informera systemansvarig om 
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personalförändringar, att varje användare informeras om loggning och loggkontroll samt tillse 
att nyanställda får denna information.  
 
Av rutinen från 2015 framgår vidare att systematiska loggkontroller ska genomföras en gång 
per månad. Urvalet ska utgöras av 5 % av användarna och omfatta 10 % av akterna som 
granskas under en vecka. Ett granskningsprotokoll ska upprättas för loggkontrollen som 
arkiveras i 10 år. Av dokumentation framgår att dessa ska överlämnas till nämnd i oktober 
varje år.  
 
Rutinen fastställer också att kontroller kan genomföras vid klients begäran om loggutdrag, vid 
misstanke om otillbörlig åtkomst (verksamhetschefs ansvar) samt andra riktade loggkontroller 
då främst avseende användare med behörighet i flera verksamhetssystem.  
 
I intervju framkommer att loggkontroller genomförs en gång per kvartal, att dessa genomförs 
av systemansvarig själv och att protokollen lämnas till verksamhetschef. Den intervjuade vet 
inte hur protokollen hanteras sedan. Den intervjuade har hunnit genomföra två loggkontroller 
sedan hon tog över systemansvaret och har inte stött på någon avvikelse i sin kontroll. Såvitt 
den intervjuade känner till har det inte genomförts några riktade kontroller, inte heller har chefer 
kontrollerats. Loggkontroller gällande akter och användare genomförs samtidigt. Den 
intervjuade uppger att förvaltningen håller nu på att se över sina rutiner på detta område.  
 
Systemansvarig tror inte att någon utbildning genomförs gällande verksamhetssystemet 
specifikt, nyanställda får viss information om loggning och loggkontroller i och med att de får 
skriva på informationssäkerhetsinstruktioner.  

3.2.3. Bedömning 

Vi bedömer att det finns brister i hur förvaltningens rutiner efterlevs avseende 
verksamhetssystemet.  
 
Gällande behörigheter sker ingen dokumentation i samband med att nya användare läggs till 
i systemet. Det brister också i att chefer ska anmäla förändringar i anställningar till 
systemansvarig såväl inom IFO som inom familjerätten i Växjö. Denna risk är störst vid byte 
av tjänst inom kommunen då risk finns för att behörigheter ligger kvar på anställda som inte 
längre behöver dessa i sin tjänsteutövning.  Riskerna avseende behörighet bedöms trots detta 
som låg då verksamheten är förhållandevis liten och att grundläggande behörigheter upphör i 
samband med att anställningar upphör, detta förhindrar inloggning i verksamhetssystemet. 
 
Det sker såvitt framkommit ingen utbildning eller information om att loggning och loggkontroller 
kommer ske till befintliga eller nya användare i verksamhetssystemet. Detta är enligt rutinerna 
ett chefsansvar. Endast generell information ges till nyanställda. Detta bedömer vi kan 
förbättras och bidra till en bättre kontrollmiljö. 
 
Avseende loggkontroller bedömer vi att tydliga rutiner finns men att dessa inte efterlevs. Det 
gör att samtliga funktioner inte granskas under året i tillräcklig omfattning. Enligt gällande rutin 
ska verksamhetschefen vara involverad i loggkontrollerna vilket inte heller skett. 
 
Vi bedömer att rutinerna som finns idag, från 2015 skulle behöva uppdateras och bättre 
anpassas efter IFOs verksamhet. Uppdateringen skulle troligen bidra till att fler kände till dem 
och en bättre efterlevnad. 
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Vi noterar att socialnämnden påbörjat ett arbete med dataskyddsefterlevnad och 
informationssäkerhet vilket bland annat behandlades på nämnden i maj 2021. Vi kan dock inte 
i protokoll utläsa om nämnden tagit del av granskningsprotokollen från loggkontrollerna i 
verksamhetssystemen vilket ska ske enligt rutin. 

3.3. Evolution 

Systemet används av alla nämnder som postdiarie, ärendehanteringssystem samt för att 
förvara handläggares personliga eller delade dokument. Inom barn- och utbildningsnämnden 
används systemet som postdiarie, ärendehanteringssystem, för hantering av elevakter men 
även dokumentförvaring och delning av dokument via en mappstruktur. Totalt finns 55 
användare på barn- och utbildningsnämnden. Av dokumentation från förvaltningen framgår 
när systemet ska användas. Elevakterna som finns i den ”allmänna” delen av diariet kan 
innehålla känslig information i form av anteckningar från kuratorer och elevhälsoprotokoll. I 
samband med införandet av Office 365 har användandet av Evolution ökat då verksamheterna 
behöver kunna hantera känslig personinformation i ett skyddat system. Icke-känslig 
information hanteras i andra system.  
 
Inom kommunen finns tre systemansvariga som kan lägga upp nya användare och tilldela 
behörigheter.  

3.3.1. Behörigheter 

Behörighetstilldelning sker genom att chef kontaktar systemansvarig och beställer 
behörigheter för nya användare. Ibland kan även andra medarbetare göra denna beställning. 
Hur detta ska gå till finns beskrivet i en kort rutin på kommunens intranät. Systemansvarig 
sparar ingen dokumentation i samband med att nya användare läggs upp i systemet.  
 
Systemansvarig kontaktar nya användare och bokar tid för användarutbildning antingen enskilt 
eller i grupp. I samband med övergången till Office 365 genomfördes utbildning för alla 
användare i verksamhetssystemet. 
 
När systemet införskaffades skapades ett antal standardbehörigheter för t.ex. handläggare, 
registrator, nämndssekreterare osv. Dessa reglerar vad som kan göras i systemet t.ex. bara 
läsa eller skapa nya handlingar. Systemansvarig kan skräddarsy behörigheter om detta skulle 
behövas. De funktioner som har tillgång till elevakterna idag är rektor, skoladministratör, 
elevhälsan, nämndssekreterare, utbildningschef och samordnare.  
 
Enskilda användare kan också begränsa informationstillgången ytterligare genom att skapa 
en mappstruktur där användaren kan bestämma vilka som kan se skapade dokument eller 
arbetsmaterial och vad som bara kan ses av användaren själv. Detta gäller framförallt material 
som inte ska finnas i elevakten eller är under framtagande. 
 
Vid intervju framkommer att det inte finns någon skriftlig vägledning kring tilldelning av 
behörigheter. Det är upp till beställande chef att avgöra vilket behov av behörigheter som finns 
och det är systemansvarigs roll att tilldela detta. Dokumentation finns kring klassning av 
information och vilka system som ska användas men inkommen dokumentation har ingen 
koppling till behörigheter i systemen. 
 
Gallring sker löpande och på initiativ av systemansvarig då denne får kännedom om 
förändringar i verksamheten eller genom att generella behörigheter upphör genom s.k. AD:t. 
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Någon systematisk gallring vid särskilda tidpunkter eller avstämningar mot listor över 
användare/anställda görs inte. 

3.3.2. Loggkontroller 

Det saknas skriftliga rutiner kring detta för verksamhetssystemet. I intervju bekräftas att inga 
systematiska loggkontroller görs. Punkten tas dock upp i användarutbildningen där 
systemansvarig informerar om loggning och loggkontroller. 

3.3.3. Bedömning 

Granskningen visar att det finns möjligheter i verksamhetssystemet för att skydda information 
i form av arbetsmaterial och tydligt avgränsa vem som kan se information genom dess 
mappstruktur, vilket vi ser som positivt. Det är vidare positivt att användarutbildning sker med 
alla nya och vid behov även för befintliga användare i systemet. Riskerna för otillbörlig åtkomst 
bedöms som relativt små tack vare god utbildningsstatus hos användarna, användande av 
mappstruktur samt kännedom om att loggning sker vilket skapar en god kontrollmiljö. 
 
Vi bedömer dock att utbildningsnämnden bör upprätta rutiner för behörighetstilldelning, 
dokumentera när nya användare läggs till i systemet samt skapa rutiner för gallring och 
loggkontroller.  

3.4. Gemensamma nämnden för lönesamverkan 

Systemförvaltningsorganisationen finns tydligt dokumenterad med roller och ansvar.  
Momentet behörigheter finns med dokumentet samt i nämndens internkontrollplan för 2020 
såväl som 2021. Med anledning av detta har en översyn och gallring av behörigheter skett i 
verksamhetssystemet (Personec) under 2020.  
 
All behörighet utöver den som är styrkt med underskrift av ansvarig chef och dokumenterad 
på behörighetsblanketter har rensats ur systemet. Behörighetsblanketterna har digitaliserats 
under 2021 för en snabbare hantering och dessa rullas ut i samverkanskommunerna under 
hösten. Blanketterna kan bara skapas av lönesättande chef med särskild inloggning eventuellt 
kommer detta ske med Band-ID framöver.. Blanketten innehåller förutom detta en koppling till 
AD:t (generell behörighet) vilket gör att chef bara kan välja egen personal och inga uppgifter 
ändras. Till detta tillkommer en kontroll av tjänsteperson innan behörigheten slutligt ges till ny 
användare.  
 
I internkontrollplanen för 2021 framgår att samtliga behörigheter kommer att kontrolleras under 
året.  

3.4.1. Bedömning 

 
Bedömningen är att behörighetstilldelning fungerar tillfredsställande i gemensamma nämnden 
för lönesamverkan. Skriftliga rutiner kring behörighetstilldelning finns, gallring och översyn av 
behörigheterna har gjorts i närtid för att spegla respektive kommuns organisation och 
behörighetsblanketterna (snart digitala) skapar en tydlig spårbarhet mellan organisation, 
behörig chef och behörighetstilldelning. Till detta kommer att nämnden kommer att genomföra 
kontroller av samtliga behörigheter under året vilket är positivt.    
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4. Stickprovskontroll av loggar 

För Procapita har ett slumpmässigt urval av användare genomförts av EY. Systemansvarig 
har bistått med listor över användare. Totalt omfattade stickprovet 9 användare vars aktivitet i 
systemet granskades under 5 dagar (v. 21 2021). 
 
Respektive chef har ombetts gå igenom loggarna för respektive användare under perioden. 
Vid genomgång har inga avvikelser rapporterats. 
 
Under året har IFO-verksamheten genomfört egna loggkontroller vid två tillfällen, inga 
avvikelser har rapporterats vid dessa tillfällen.  
 
För Evolution har ett slumpmässigt urval av användare genomförts av EY. Systemansvarig har 
bistått med listor över användare. Totalt omfattade stickprovet 10 användare vars aktivitet i 
systemet granskades under 5 dagar (v.21 2021). 
 
Respektive chef har ombetts gå igenom loggarna för respektive användare under perioden. 
Vid genomgång har inga avvikelser rapporterats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inte genomfört egna loggkontroller. 
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5. Bedömning 

På övergripande nivå finns ett behov av att arbeta vidare med informationssäkerhetspolicyn 
och skapandet av instruktioner för såväl systemägarna, IT-driften och användarna för hur 
policyns intentioner ska översättas i grundläggande krav rörande behörigheter, gallring och 
loggkontroller. Vidare bör ansvarsfördelningen mellan centrala IT, som ska ge stöd och 
förvaltningarna som har ansvar för verksamhetssystemen tydliggöras. Det finns ett behov av 
att proaktivt samla och utbilda förvaltningarna kring gemensamma frågor såsom generell 
informationssäkerhet, behörighetstilldelning, gallring och kontroller. Detta för att säkerställa en 
tillräcklig informationssäkerhet enligt beslutad policy.  
 
Granskningen visar att socialnämnden har riktlinjer gällande roller, ansvar och till viss del 
behörigheter och loggkontroller. Dessa efterlevs dock i flera delar inte alls och skulle behöva 
förtydligas/uppdateras. En skriftlig systemförvaltningsorganisation med roller och ansvar, en 
tydlig rutin och dokumentation kring beställning av behörigheter och systemspecifik utbildning 
och information om loggning skulle skapa en robustare och mindre personberoende 
systemadministration med förbättrad kontrollmiljö. 
 
Avseende utbildningsnämnden bedömer vi att det finns ett behov av att upprätta övergripande 
systemdokumentation samt upprätta riktlinjer och rutiner för såväl behörighetstilldelning som 
loggkontroller. Det är positivt att man inom nämnden genomför systemspecifik 
användarutbildning med alla nya användare.     
 
Gällande nämnden för lönesamverkan är tydligt att granskningen 2019 resulterat i förbättringar 
i nämnden. Behörigheter är en punkt i internkontrollplan, tydliga rutiner finns avseende 
behörigheter och gallring. Tilldelning av behörighet sker numer kopplat till organisationen 
genom skriftlig (digital) ansökan av behörig chef.  
 

Revisionsfrågor Svar 

Är ansvars- och arbetsfördelningen 
inom organisationen tillräckligt tydlig? 

Delvis. Det finns ett behov av att förtydliga 
ansvaret mellan kommunstyrelse och nämnder. 

Är uppföljning och utvärdering inom 
området ändamålsenlig? 

Delvis. 

Sker en tillräcklig styrning av 
behörigheter till känsliga 
verksamhetssystem? 

 

Delvis. Systemdokumentation med roller och 
ansvar samt skriftliga riktlinjer och rutiner för 
behörigheter och dokumentation vid tilldelning av 
behörighet behöver skapas/uppdateras.  

Säkerställer nämnderna att tillräcklig 
intern kontroll inom området har 
upprättats för att hindra otillåten 
åtkomst till och spridning av känslig 
information?  

 

Delvis. Skriftliga riktlinjer och rutiner kring loggning 
och loggkontroller bör upprättas. 

Genomför gemensamma nämnden 
systematiska och dokumenterade 
kontroller av behörigheter såsom 
aktiviteter som utförts av personer 
med höga behörigheter i 

Ja. En tydlig ansvarsfördelning för 
systemförvaltningen finns. Tydliga rutiner finns 
för behörighetstilldelning och gallring. Kontroller 
av behörigheter sker. Behörigheter är tydligt låsta 
till organisationen och närmsta chef som 
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lönesystemet, att registrerade 
behörigheter för anställda 
överensstämmer med gällande 
organisationsstruktur och 
attestförteckning samt om behörig 
chef har undertecknat blanketten vid 
förändring av behörigheter? 
 

skriftligen ansöker om behörigheter för sina 
medarbetare.    

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utifrån informationssäkerhetspolicyn ta 
fram instruktioner för systemägarna, IT-driften och användarna av systemen. Vidare 
bör kommunledningsförvaltningen tydliggöra ansvaret mellan centrala IT och 
förvaltningarna där det tydliggörs på vilket sätt stöd ska ges t.ex. i form av 
utbildningar eller kommungemensamma rutiner.  

 I egenskap av systemägare för Evolution uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 
upprätta generell systemdokumentation samt generella riktlinjer och rutiner för 
verksamhetssystemet. 

Vi rekommenderar socialnämnden att:  

 Uppdra åt socialförvaltningen att uppdatera sin systemdokumentation, riktlinjer och 
rutiner för verksamhetssystemet Procapita. Vidare rekommenderas nämnden ta del 
av de granskningsprotokoll för loggkontroller som upprättas som en del av sin interna 
kontroll. 

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att:  

 Uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret upprätta 
systemdokumentation, riktlinjer och rutiner för behörigheter och loggning i sin 
hantering av elevakter. 

 

 

Lessebo den 19 november 2021 

 
 
   
Carl-Henrik Sölvinger  Jakob Smith   
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 

 IT-chef 
 

 Systemansvarig Procapita/Lifecare 
 

 Systemansvarig Evolution 
 
 
 
Dokument: 
 

 Informationssäkerhetspolicy, beslutad mars 2020 
 

 Rutin för loggkontroll för informationshantering och dokumentation i akter på IFO 
upprättad 2015 

 
 Mallar för behörighet – IFO 

 
 Mall granskningsprotokoll – loggkontroll IFO 

 
 Tjänstebeskrivning behörighet och konto - AD 

 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020, socialnämnden 

 
 Lessebo kommuns skolors IT-tjänster och vad de används till 

 
 

 
Gemensamma nämnden för lönesamverkan  
 

 Samverkansavtal 
 

 Systemförvaltningsorganisation PersonecP 2020 
 

 Rutiner för behörighetshantering 
 

 Internkontrollplan 2020 och 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 9 Dnr 2021/324-1.3.1 
 

Revidering av taxa för Lessebo kommuns 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
den reviderade taxan för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för 
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s 
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den sökande 
och handläggaren i de ärenden som berörs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att anta en ny taxa för 
Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Bilaga 1 och avgiftsnivåer saknades i beslutet och behöver nu tas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-07 
Förslag till revidering av taxa för Lessebo kommuns prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område 2022-01-07 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-07 

 

 

 

Revidering av taxa för Lessebo kommuns 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område  
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
den reviderade taxan för Lessebo kommuns prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för 
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s 
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den 
sökande och handläggaren i de ärenden som berörs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att anta en ny taxa för 
Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Bilaga 1 och avgiftsnivåer saknades i beslutet och behöver nu tas.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av taxa för Lessebo kommuns prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område 2022-01-07 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

 

 
 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Taxa för Lessebo kommuns 
prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 

Dokumentets typ: Taxa 

Datum för antagande: 2022-xx-xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige
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 2 Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxebestämmelser 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och 
varor, avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd, och

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken,

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom
miljöbalkens område överklagas,

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 
myndighetsnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna 
taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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 3 Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Timavgift 
6 § Avgiftsuttag sker: 

1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga
1 (fast avgift eller timavgift),

2) i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift),

3) i förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift),
och

4) enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 
handläggningstid 1 180 kr. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.  

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar 
tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen indexuppräkning sker 
automatiskt. En översyn utav taxan ska göras vartannat år. 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som 
antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form 
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timavgiften.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 
har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske 
vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden. 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 
sökanden. 

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 
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 4 Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 
är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 
kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för 
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 

Avgifter för anmälningsärenden 
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, 
eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg 
av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.  

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 
kostnader för kungörelse i ärendet. 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 

Avgift för återkommande tillsyn 
19 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som 
ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast 
årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 
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 5 Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Industriutsläppsverksamhet 
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 
timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den 
faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och 
denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 
förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.  

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den 
som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn 
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 
flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara 
timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett 
tillägg om 25 procent. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår 
av bilaga 3. 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 
ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet 
meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, 
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.  

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska 
betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt 
anges i taxebilaga 1. 
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 6 Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 
vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den 
som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 
29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 
taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas av Myndighetsnämnden.  

Avgiftens erläggning 
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lessebo kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor med mera 
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska 
gälla omedelbart, även om det överklagas. 

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas nämndens beslut om avgift till länsstyrelsen. 
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Handläggningskostnad per år:

1 180 kr

Avgiftsnivå Timmar

Avgiftsnivå 1 1 tim

Avgiftsnivå 2 3 tim

Avgiftsnivå 3 6 tim

Avgiftsnivå 4 timavgift

Avgiftsnivåer
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Beskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 

HÄLSOSKYDD

Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 

anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 

till en befintlig avloppsanordning, och som inte 

omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 

toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön 

och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 

slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 

eller intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 

vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa.                                         

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Taxebilaga 1
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Handläggning av anmälan  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings‐

förordningen (2013:251)

Belopp som 

motsvarar den 

årliga 

tillsynsavgiften som 

utgår för 

verksamhet enligt 

taxebestämmelser 

och taxebilaga 2.

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och 

som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings‐

förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 

vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift 

enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 

kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom ett område med 

detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 

annan orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa.

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Timavgift
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Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta eller annan smitta.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av många 

människor.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 

förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 

sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Tillsyn

Olägenheter från joniserande och icke‐joniserande 

strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 

enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 

kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 

strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 

Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 

kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 26 § miljötillsyns‐

förordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 

taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 miljö‐

tillsynsförordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 

uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;

1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 

tillhörande utrymmen,

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande,

3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 

badanläggningar, strandbad och andra liknande 

anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 

annars utnyttjas av många människor,

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygienisk behandling,

7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift
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Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift
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AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET

Prövning av ansökan

Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 

till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 

denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö‐

balken

Timavgift

Handläggning av anmälan

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 

19 § förordningen 

(1998:1388) om 

vattenverksamhet,  

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 29 § p 2 miljötillsyns‐

förordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken  Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken  Timavgift

Tillsyn

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 

anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa och som 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö‐

balken, 2 kap 31 § p 2 

miljötillsyns‐förordningen 

(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 29 § p 2 miljötillsyns‐

förordningen (2011:13), 26 

kap 10 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 

ORGANISMER

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Tillsyn

Information innan installation påbörjas eller hantering 

inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 

ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 

(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 

liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 

rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark‐ och vatten‐

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsför‐ordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 1
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Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds‐

verkets föreskrifter om 

skydd mot mark‐ och 

vattenförorening vid 

hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5  miljötillsyns‐

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 

kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark‐ och vatten‐

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsyns‐förordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 

spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark‐ och vatten‐

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 26 

kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p5 miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 

Tillsyn

Underrättelse och samråd innan installation eller 

konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 

14 ton koldioxidekvivalenter f‐gas eller mer.

14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthus‐gaser, 2 kap 31 

och 32 §§ miljötillsyns‐

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 

minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 

anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 

läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 

stycket och 4.1‐4.3 i EU‐förordningen om f‐gaser. 

15 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ miljötillsyns‐

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsför‐ordningen 

(2011:13)

Timavgift
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OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 

Tillsyn

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 

kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 

2 kap 31 § p 6 miljötillsyns‐

förordningen (2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 

laboratorie‐ och analysarbeten  som betraktas som 

viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 

nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 

1005/2009, förordning 

(EG) nr 291/2011, 

2 kap 31 § p 5 miljötillsyns‐

förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL

Prövning av ansökan

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 

har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 

föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs‐ eller betesmark som inte är 

lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 

bete.

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel 

Timavgift

Handläggning av anmälan

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Timavgift

Tillsyn

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras

läcka ut.

9 kap 1 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns‐förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift
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Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 

eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 

växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2),  

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns‐förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER

Prövning av ansökan

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 

information och underrättelse i 

4 kap 1‐3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter

om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt  på en plats som allmänheten har 

tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3),  

2 kap 31 § p 5 miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3), 

2 kap 31 § p 5 miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

PCB

Prövning av ansökan

Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB‐

produkt i byggnader och anläggningar och som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2
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Handläggning av anmälan

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 

förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2

Tillsyn

Övrig tillsyn av PCB‐varor och PCB‐produkter som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 

om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 5 miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER

Tillsyn

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 

i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 

myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 

åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsyns‐förordningen 

(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER

Tillsyn

Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor som inte innebär 

utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 

utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar 

över primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 

2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 

p 7‐9, p 11‐14, 

p 16, p 17, p 19  miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 

KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken

Timavgift
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I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 

omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 

möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 

2. minska mängden skadliga ämnen i material och 

produkter, 

3. minska de negativa effekterna av avfall, och

4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 

efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

2 kap 2‐4 §§ miljöbalken 

26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 

inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för 

natur‐ eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 

den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 

område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 

beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 

natur‐ eller kulturreservat, naturminne, djur‐ och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 

kap 7 § miljöbalken, 9 §  

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 2

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 

tillstånd eller dispens avseende natur‐ eller 

kulturreservat, naturminne, djur‐ och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 

kap 7 § miljöbalken, 9 §  

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 

naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 

8 § miljötillsyns‐

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur‐ 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 

kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur‐ 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 2

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 

tillstånds‐ eller anmälningsplikt enligt andra 

bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 

väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Avgiftsnivå 2
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Tillsyn

Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 

kommunen har beslutat om, djur‐ och 

växtskyddsområden som kommunen har meddelat 

föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 

ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 

kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 

länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg‐ och 

järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö‐

tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och

3. växtodlingen

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö‐balken,  

2 kap 32 § miljötillsyns‐

förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 

som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord‐

ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 

vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 

länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Timavgift

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 

utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns‐

förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 

markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 

1 kap 19 och 20 §§ 

miljötillsyns‐förordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 

utöva tillsyn.

8 kap 1‐4 §§ miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns

förordningen (2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN

Handläggning av anmälan

Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Timavgift
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Tillsyn

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 

fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 

att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 

miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 

har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken

Timavgift

Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens 

ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3

2 kap 31 § p 3 miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om 

skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 

som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för 

2 kap 31 § p 4 miljö‐

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 

kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 

på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall 

även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 

miljöbalken

Timavgift

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, 

befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen 

enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614)

Avgiftsnivå 1

Ansökan om dispens avseende bygg‐ och rivningsavfall 

från kraven på utsortering i 3 kap. 10 § 

avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska 

sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 

§ avfallsförordningen 

3 kap 15 § 

avfallsförordning 

(2020:614)

Övriga ansökningar 9 kap. 1‐2 §§ 

avfallsförordningen 

(2020:614)

Timavgift

Handläggning av anmälan

Anmälan från fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 

kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall än 

trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15 

kap. 20 §MB

5 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614)

Avgiftsnivå 1

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 

kommunens föreskrifter om avfallshantering på 

fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam 

behållare, befrielse från hämtning av avfall.

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614)

Avgiftsnivå 1
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Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering.

9 kap. 1 och 2 §§ 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift

Tillsyn

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö‐balken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord‐

ningen (2011:13)

Timavgift
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Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier

15.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
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Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.180 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.220 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.240 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.260 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.280 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.310 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.340 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.90 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.91 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
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Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier
Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier
Verksamhetsgrupp Gödselmedel
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider
Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.41 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.46 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.47 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.11 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.150 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.180 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.140 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

85



28.25 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.71 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

34.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.90 C 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft
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Verksamhetsgrupp Förbränning

40.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.70 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.120 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Verksamhetsgrupp Hamnar
Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.430 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering
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90.281 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.341 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

90.230 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.391 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
1 H 6 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 

tillsynstiden 6 timmar.
38 § FMH, punkt 
1 H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 

tillsynstiden 3 timmar.
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38 § FMH, punkt 
1 H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 

tillsynstiden 3 timmar.
38 § FMH, punkt 
2 H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.
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Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

Djurhållning U Timavgift

Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

U Timavgift

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK U Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter U Timavgift

Råpetroleum, naturgas och 
kol U Timavgift

Annan utvinningsindustri U Timavgift

Slakterier U Timavgift
Livsmedel av animaliska 
råvaror U Timavgift

Rökeri U Timavgift
Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror U Timavgift

Kvarnprodukter U Timavgift
Livsmedel av kombinerade 
råvaror U Timavgift

Mjölkprodukter U Timavgift
Annan livsmedelstillverkning U Timavgift

JORDBRUK

UTVINNING, BRYTNING 
OCH BEARBETNING AV 
TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT

LIVSMEDEL OCH FODER

Timavgift (efterskottsbetalning)
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Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror U Timavgift

TEXTILVAROR U Timavgift
PÄLS, SKINN OCH LÄDER U Timavgift
TRÄVAROR U Timavgift
MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR U Timavgift

FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION U Timavgift

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning U Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR U Timavgift

Glas, glasvaror och keramiska 
produkter U Timavgift

Cement, betong, kalk, krita 
och gips U Timavgift

Andra mineraliska produkter U Timavgift
STÅL OCH METALL U Timavgift
METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

U Timavgift

Motorer, turbiner och reaktorer U Timavgift

Motorfordon U Timavgift

Maskinell bearbetning U Timavgift

Gas- och oljeplattformar U Timavgift

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

U Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER

U Timavgift

Förbränning U Timavgift

Vindkraft U Timavgift

Värme- och kylanläggningar U Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING U Timavgift

METALLBEARBETNING

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

  

MINERALISKA PRODUKTER
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FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING U Timavgift

Annan trafikinfrastruktur U Timavgift

Hamnar U Timavgift

Flygplatser U Timavgift

LABORATORIER U Timavgift
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD U Timavgift
RENING AV 
AVLOPPSVATTEN U Timavgift

Biologisk behandling U Timavgift
Deponering U Timavgift
Förbränning U Timavgift
Konvertering av smittförande 
avfall 90.382 C Timavgift

Lagring som en del av att 
samla in avfall U Timavgift

Mekanisk bearbetning och 
sortering U Timavgift

Uppgrävda massor 90.370 C Timavgift
Återvinning för 
anläggningsändamål 90.141 C Timavgift

Skjutfält, Skjutbanor 92.20 C Timavgift

Sportanläggningar 92.30 C Timavgift

U Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER U Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER U Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Bostäder m.m. 45 § FMH, 
punkt 1 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Undervisning, vård m.m. 45 § FMH, 
punkt 2 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Samlingslokaler m.m. 45 § FMH, 
punkt 3 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell m.m. 45 § FMH, 
punkt 4 UH Timavgift

AVFALL

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER
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EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m.

45 § FMH, 
punkt 5 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för hygienisk 
behandling

45 § FMH, 
punkt 6 UH Timavgift
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Bransch Verksamhet Tillsynsbehov
Prövn.-
nivå

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för förvaring av djur Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

Sporadiskt tillsynsbehov
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 10 Dnr 2020/163-4.2.1 
 

Aktualisering av översiktsplanen, LIS-plan 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta 
förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen (2018), 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att aktualisera översiktsplanen för Lessebo kommun genom att ta 
fram förslag på s.k. LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen). Detta har gjorts genom ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. 
 
Syftet med detta tematiska tillägg är att identifiera och peka ut ett 
antal strategiska områden i kommunen som är lämpade för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För Lessebo kommun är det 
viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva lägen som 
stärker service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för 
näringar som kan bidra till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen 
på vår landsbygd. 
 
Sammanlagt föreslås 8 LIS-områden, vilka är spridda över hela 
kommunen och berör 7 olika sjöar. LIS-planen visar kommunens 
önskan om en framtida användning av strandområden. Samtidigt ger 
den ett långsiktigt skydd av strand och vattenområden där frilufts- 
och naturområden inte äventyras.  

 
LIS-planen kommer inte att vara juridiskt bindande och kan 
således inte överklagas i sitt innehåll. Planen ska vara vägledande 
vid prövning av dispenser från strandskyddet och underlag för 
kommunen i berörda frågor (i samband med 
förhandsbesked/bygglov eller detaljplan).  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande 2022-01-18 
Utställningsredogörelse 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aktualisering av översiktsplan 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 
anta förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen (2018), 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att aktualisera översiktsplanen för Lessebo kommun 
genom att ta fram förslag på s.k. LIS-områden 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Detta har gjorts genom 
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
 
Syftet med detta tematiska tillägg är att identifiera och peka ut ett 
antal strategiska områden i kommunen som är lämpade för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För Lessebo kommun är 
det viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva 
lägen som stärker service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge 
plats för näringar som kan bidra till såväl ökad turism som fler 
arbetstillfällen på vår landsbygd. 
 
Sammanlagt föreslås 8 LIS-områden, vilka är spridda över hela 
kommunen och berör 7 olika sjöar. LIS-planen visar kommunens 
önskan om en framtida användning av strandområden. Samtidigt 
ger den ett långsiktigt skydd av strand och vattenområden där 
frilufts- och naturområden inte äventyras.  

 
LIS-planen kommer inte att vara juridiskt bindande och kan 
således inte överklagas i sitt innehåll. Planen ska vara 
vägledande vid prövning av dispenser från strandskyddet och 
underlag för kommunen i berörda frågor (i samband med 
förhandsbesked/bygglov eller detaljplan).  

 
Bakgrund 
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2021-03-19 
till och med 2021-05-18. Inkomna synpunkter resulterade i ett 
antal kompletteringar och revideringar av planen. Dessutom 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

gjordes ett antal justeringar och kompletteringar av mer 
redaktionell art, som exempelvis några LIS-områden har 
förändrats både till innehåll och storlek.  
 
Planförslaget har varit utställt under tiden 2021-11-15 till och med 
2022-01-07. Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre 
kompletteringar och revideringar av antalet utpekade områden 
enligt följande: 
 

- LIS-område 4 Ekebacken utgår till planens antagande med 
hänsyn till Länsstyrelsens yttrande. 

- LIS-områdena Transjö och Tjugosjö lyftas in i tillägget med 
hänsyn till Länsstyrelsens yttrande. 

- Två utpekade LIS-områden Vasen och Ryttarenäset som 
redan finns med i gällande översiktsplan utgår helt och 
kommer inte att ersättas. Detta med anledning av att dessa 
två LIS-områdena är i princip helt oexploaterade och 
därmed inte i linje med urvalskriterierna.  

- Utöver inkomna yttranden har ett antal små justeringar i 
handlingarna gjorts. Förutom grafiska ändringar har text 
omformulerats, tillkommit eller strukits.  

 
Efter genomförd utställning har planförslaget bearbetats och 
antagandehandlingen har färdigställts. Planförslaget har så långt 
möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats utan 
att förändra själva ursprungstanken med förslaget. 

 
Lagstöd 
PBL 3 kap ”Att ta fram översiktsplaner/tillägg”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Antagandehandling 
Utställningsredogörelse 
Samrådsredogörelse 
Länsstyrelsens utställningsyttrande 
Översvämningsbedömning för LIS-områdena 

 

 
Sayf Noel 
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltning 
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Utställningsredogörelse 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
Ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Lessebo 

kommun 2018 

 

 

Antagandehandling: 2022-01-18 

Diarienummer: KS 2020/163 

Författare: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beställare: Kommunstyrelsen 
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2. Vad är en utställningsredogörelse 
Syftet med en utställningsredogörelse är att beskriva hur utställningen har bedrivits och 

visa vilka förändringar som föranletts av utställningen. Utställningsredogörelse 

innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under utställningen samt 

kommunens kommentarer och ställningstaganden till dessa.  

3. Utställningens genomförande 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tillägg till översiktsplanen för Lessebo 

kommun har varit utställt under tiden 15 november 2021 till och med 7 januari 2022, 

enligt 4 kap. 6 § Plan- och bygglagen (PBL). Till planen har en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats och denna har varit utställt under samma 

tid enligt 6 kap. 14 § Miljöbalken (MB).  

Information om utställningen för LIS-planen har skett genom annonser i tryckt media, 

brev till utställningskretsen samt anslag på kommunens anslagstavla och kommunens 

hemsida; www.lessebo.se/oversiktsplanering.  

Förslaget skickades till myndigheter, organisation, föreningar, grannkommuner, 

kommunala nämnder och enskilda i övrigt som bedömts ha väsentligt intresse av 

förslaget. Avsikten med utställningen är att synpunkter under utställningstiden ska 

kunna bidra med ytterligare kunskap samt ge möjlighet till insyn och påverkan.  

4. Vad händer efter utställningen? 
När utställningen är genomförd kompletteras handlingarna ännu en gång och därefter 

antas LIS-planen av Kommunfullmäktige i Lessebo kommun.  

5. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under utställningstiden har Kommunstyrelsen tagit emot 10 yttranden, vilka redovisas 

och kommenteras nedan.  

1. Länsstyrelsen 

Inledning 

Lessebo kommun har till Länsstyrelsen i Kronobergs län översänt förslag till 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tematiskt tillägg till översiktsplan för 

Lessebo kommun antagen 2018.  

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § PBL. Yttrandet utgör statens 

samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 

kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede. Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet 

framgå om: 

• Föreslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. Miljöbalken (MB), 

• förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte 

följs, 
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• redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är 

förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB, 

• sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår 

två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt och 

• en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den antagits. 

Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del ska det anmärkas i översiktsplanen 

(3 kap. 20 § PBL).   

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat 

synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över 

planförslaget har inkommit från Statens geotekniska institut (SGI), Skogsstyrelsen. 

Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom. 

Övergripande synpunkter 

Länsstyrelsen är överlag mycket positiv till de förändringar som gjorts till 

översiktsplanens utställning. Både detaljkartorna och beskrivningarna till de sju 

utpekade LIS-områdena har nu väsentligt förtydligats. En rödskrafferad markering 

synliggör var gränsen för strandskyddet går. I LIS-områdenas avgränsning ingår även 

”utredningsområden utanför strandskydd”. Kommunen motiverar detta med att det ger 

en bättre helhetsbild av tänkbar utveckling. 

Länsstyrelsen vill här vara tydlig med att avgränsningen av de egentliga LIS-områdena 

bara kan finnas inom ett strandskyddat område, det vill säga endast inom detta område 

kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling prövas.  

Det är också angeläget att det i den antagna LIS-planen klargörs vad som kommer att 

gälla för de LIS-områden som nu finns redovisade i den antagna kommunomfattande 

översiktsplan från 2018.  

Överprövningsgrundande frågor 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken (MB) 

I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 

riksintressena.  

Kulturmiljö av riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB 

Länsstyrelsen uppmärksammar att tre av de sju utpekade LIS-områdena ligger i 

anslutning till kulturmiljöer av riksintresse. Områdenas utbredning har ändrats sedan 

samrådshandlingen och LIS-områden har markerats på kartan.  

- LIS-område 4 Ekebacken har flyttats söderut, närmare uddens spets. Detta 

innebär att delområdet av riksintresset Lessebo (G31) ligger inom 

utredningsområdet och den södra delen av LIS-området. Den kända 
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utbredningen av fornlämningen Läseboda bytomt ligger precis utanför 

utredningsgränsen. 

- LIS-område 5 Djurhultsbro har fått ett mindre utredningsområde åt nordväst och 

utökats längs sjön Läen. Området ligger fortfarande utan riksintresseområdet 

Lessebo (G31), men har kommit närmare delen med egnahemsområdet i 

Djurhult.  

- LIS-område 6 Blågöl har minskat utbredningsområde åt söder och utökat norrut 

längs sjön Blågöls stränder. Området gränsar i väster till riksintresset Kosta (G32).  

Länsstyrelsens bedömning är att förslaget för LIS-område 4 Ekebacken innebär skada på 

riksintressets värden, men kan i detta skede inte bedöma om det är påtaglig skada. Det 

är därför viktigt att åtgärder analyseras och att konsekvenser redovisas om det inte 

utgår enligt Länsstyrelsens synpunkt under rubrik strandskyddsområde enligt 7 kap 

Miljöbalken.  

De geografiska gränserna för ett riksintresse ska inte ses som absoluta då även 

förändringar i anslutning till riksintresset kan komma att påverka riksintresset som 

helhet.  

Kommunikationer av riksintresse enligt 3 kap 8 § MB 

Avgränsningarna för LIS-områdena har justerats så att statliga vägar inte längre ingår i 

de utpekade områdena. Länsstyrelsen påminner om vikten av att kommunen i god tid 

samråder med Trafikverket före ett genomförande, för godkännande av möjliga 

placeringar och detaljutformning för anslutningar. När det gäller statliga vägar ska 

bebyggelse lokaliseras så att befintligt vägsystem utnyttjas i möjligaste mån.  

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken (MB) 

I en översiktsplan ska kommunen redovisa hur kommunen avser att följa gällande 

miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. Miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att det 

som föreslås i planförslaget medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs.  

Kommunen har till granskningen utökat informationen om miljökvalitetsnormer vilket är 

positivt. Dock skulle statusklassningarna för Rottnen, Läen och Linneforsån behöva 

redovisas närmare. T.ex. anges i LIS-planen att orsakerna till att god kemisk status för 

Rottnen ej uppnås är överskridande värden av bromerad difenyleter och kvickilver. 

Detta stämmer men inte heller kadmium eller bly uppnår god status.  

Strandskyddsområde enligt 7 kap Miljöbalken 

Länsstyrelsen lämnar nedan synpunkter på de i översiktsplanen redovisade områdena 

för landsbygdsutveckling i strandnära utifrån förenlighet med 7 kap. 18 e § första stycket 

Miljöbalken. Samtliga gällande områden måste redovisas i LIS-planen. Områdena 

Transjö och Tjugosjö behöver därmed lyftas in i tillägget. Nu ligger de som bortvalda 

områden med motiveringar till att de inte ska vara med. LRF har i samrådsredogörelsen 

fått motsatt svar att sjöarna är med i LIS. Vasen har utgått helt.  
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Länsstyrelsen anser att LIS-området Ekebacken i Lessebo ska utgå till planens 

antagande. Det rödskrafferade området inom strandskyddet var inte med i samrådet 

utan har nu lyfts in. Både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen var i samrådet positiva till att 

Ekebacken inte skulle ingå på grund av nyckelbiotoper, se samrådsredogörelsen. Övrigt 

som talar för att området bör utgå är att uddar inte bör bebyggas enligt 

Naturvårdverkets handbok om strandskydd. Marken är också klassad som naturvärde 

ädellöv av Skogsstyrelsen och består av jordbruksmark. Området omfattas av länets 

naturvårdsprogram (området vid sjön Läen) och platsen har högra rekreativa värden 

med kulturstig och används för ortens friluftsliv. 

Länsstyrelsen noterar att områdena Djurhultsbro och Blågöl sedan samrådet har 

utökats inom strandskyddat område. I Djurhultsbro har jordbruksmark lagts till och i 

Blågöl har sumpskog lagts till. Länsstyrelsen kan inte se att någon av dessa utökade 

delar lämpar sig för bebyggelse. 

Mellankommunala frågor 

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som 

berör andra kommuner har samordnats på lämpligt sätt.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Förorenade områden 

Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter då LIS-planen kompletteras med 

beskrivning av förorenade områden och en text om att alla områden som är förorenade 

måste, och kommer att, saneras innan någon byggnation är möjlig. 

Översvämning, ras och skred 

Länsstyrelsen är positiv till att LIS-planen har kompletterats med en kartering av klimat- 

och översvämningsrisken för skyfall. Planhandlingarna har också försetts med en 

översiktlig beskrivning om risk för ras, erosion och skred. Se även bilagda synpunkter 

från Statens geotekniska institut (SGI).  

Under stycket ”Ta hänsyn till vid planering” finns en punkt om att särskild hänsyn ska tas 

till risk för översvämning, erosions- och skredrisker. Länsstyrelsen uppmärksammar att 

område 7 är komplicerat att genomföra utifrån risk för översvämningar. Det är bra att 

det i utredningen tas upp att det kan bli eventuella framkomlighetsproblem vid 

campingen om det blir en översvämning. 

Länsstyrelsen saknar uppgifter om hänsyn till klimatrelaterade risker i områdena 1–3. 

Även inom dessa områden finns lågpunkter och eventuella instängda områden att ta 

hänsyn till, samt risk för översvämning från sjöarna. 
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Övriga synpunkter 

Fornlämningar enligt 2 kap Kulturmiljölagen (1988:950) 

Länsstyrelsen anser att det utpekade LIS-området i den nordöstra delen av Ekebacken 

inte bör bebyggas närmast fornlämning L1954:6537 (bytomt/gårdstomt med flera 

synliga husgrunder), då detta skulle påverka upplevelsevärdet av fornlämningen 

negativt. Platsen har en stor betydelse för att förstå Lessebos tidigare historia och 

innehåller även en blästbrukslämning från vikingatiden (L1954:6536). 

Naturvärden 

Länsstyrelsen är positiv till att, de i Skogsstyrelsens yttrande från den 27 april 2021 (Dnr 

2021/1459) nämnda nyckelbiotoperna och objekten med höga naturvärden, nu 

omnämns och beskrivs i presenterat underlag. Kommunen betonar i översiktsplanen att 

dessa områden inte får påverkas negativt av LIS-områdena.  

Det är också positivt att det enligt presenterat underlag ska ske en uppdatering inför 

varje planerad exploatering eftersom nyckelbiotoper och biotopskyddade områden kan 

tillkomma – uppgifter som i så fall kommer att finnas tillgängliga på 

www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor.se även bilagt yttrande från Skogsstyrelsen. 

När det gäller LIS-området Fiskebro har detta utökats så att även området i norr med 

strandjordtungan ingår. Detta innebär att kommunen får göra justeringar i pågående 

detaljplan för området. 

Vattenskyddsområde 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har lagt till att området Fiskebro ut mot 

Ormeshaga också ligger inom vattenskyddsområde, vilket tidigare saknades. 

Länsstyrelsen uppmärksammar att det totalt är fyra av de föreslagna LIS-områdena som 

berörs av vattenskyddsområde. Detta behöver tydliggöras i planen.  

Under rubrikerna Vattenskyddsområden och Vatten och klimat anges: ”I närheten av 

upptagningsområdena finns det inga LIS-områden, på grund av de risker som finns för 

negativ påverkan från exempelvis avloppsanläggningar". Länsstyrelsen vill här 

uppmärksamma att råvattenintaget i Rottnen ligger precis vid det planerade LIS-

området ”Fiskebro ut mot Ormeshaga”, och intaget i Läen ligger nära LIS-området i 

Djurshultsbro. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

LIS-område 4 utgår ur LIS-planen på grund av dess svaga förankring till 

landsbygdsutveckling samt att kommunen inte kan säkerställa att de nyckelbiotoper 

som finns i området inte kommer att påtagligt skadas.  

LIS-områdena Transjö, Tjugosjö och Ryttarenäset lyftas i sin helhet in i tillägget med 

hänsyn till Länsstyrelsens yttrande. LIS-områdena kommer däremot inte att väsentligt 

omarbetas och därmed inte heller få en förändrad karaktär.  
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Alla tidigare utpekade LIS-områdena som nu finns utpekade i översiktsplanen har tagits 

med och finnas samlade i den tilltänkta LIS-planen, förutom ett LIS-område Vasen som 

utgår helt och kommer inte att ersättas. Detta med anledning av området är i princip 

helt oexploaterad och därmed inte i linje med urvalskriterierna.  

Länsstyrelsens övriga synpunkter noteras och kommer att arbetas in i tillägget i 

möjligaste mån.  

2. Trafikverket 

Trafikverket har inget ytterligare att anföra i ärendet utöver de som lades fram i 

samrådet och som kommunen har arbetat in i förslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har ingen fristående roll i samråd- och utställningsförfarandet när 

översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet ska enligt 3 kap. 9–10 §§ PBL vid förfrågan lämna 

sina synpunkter till länsstyrelsen i samråddskedet. I granskningsskedet ska Lantmäteriet 

inte yttra sig. Lantmäteriet har därför inte några synpunkter att lämna till kommunen. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

4. Skogsstyrelsen  

Det är mycket positivt att de av Skogsstyrelsen i yttrandet från den 27 april 2021 (Dnr 

2021/1459) nämnda nyckelbiotoperna och objekten med höga naturvärden nu 

omnämns och beskrivs i presenterat underlag och att det betonas och planeras för att 

dessa områden inte får påverkas negativt av LIS-områdena. Det är också positivt att det 

enligt presenterat underlag ska ske en uppdatering inför varje planerad exploatering 

eftersom nyckelbiotoper och biotopskyddade områden kan tillkomma – uppgifter som i 

så fall kommer att finnas tillgängliga på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor.  

Vi har inga ytterligare synpunkter eller information att tillföra som har bäring på detta. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

5. Region Kronoberg  

Region Kronoberg har inget ytterligare att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

6. Växjö kommun 

Växjö kommun är positiv till utställningshandling för tillägg till översiktsplanen för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Lessebo kommun.  
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Statens Geotekniska Institut (SGI) 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Lessebo kommun erhållit rubricerad 

tematiska tillägg till översiktsplan med önskemål om yttrande. SGI:s yttrande avser 

geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar 

kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom sättningar 

och hantering av radon, ingår således inte. Syftet med det tematiska tillägget till 

översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen. 

SGI lämnade ett yttrande 2021-05-05 till länsstyrelsen i Kronobergs län rörande 

samrådshandling i aktuell plan. I detta efterfrågade vi bland annat att de geologiska och 

geotekniska förhållanden samt eventuella risker, exempelvis ras, erosion och 

översvämning inklusive effekter av klimatförändringar, bör redovisas för områden 

utpekade i aktuellt tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vi konstaterar nu att planen [1] 

har kompletterats med ett avsnitt kallat klimatanpassning och med en utredning [2] av 

översvämningsrisker längs sjöar och vattendrag och vid skyfall vid de sju LIS-områden 

som pekats ut av kommunen. Vi är därmed nöjda. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Energimyndigheten 

Energimyndigheten avstår från att yttra sig i detta samråd.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

9. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)  

SGU har inga ytterligare synpunkter.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

10.  E.ON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) avger yttrande avseende Lessebo kommuns förslag 

till LIS-plan. E.ON vill såsom ägare av regionnäts- och lokalnätsinfrastruktur för 

elförsörjning inom kommunen avge följande synpunkter.  

Befintlig elförsörjning 

Elförsörjningen är en grundläggande förutsättning för utvecklingen av kommunens 

näringsverksamhet och bostadsbyggande. Inte minst är utbyggnad och ombyggnad av 

elnätet viktig för att garantera fullgod leveranssäkerhet och en bidragande faktor i 

omställningen till det förnybara samhället.  
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E.ON har nätkoncession för område gällande ledningar inom Lessebo kommun. Genom 

detta är bolaget, enligt ellagen, ensamt skyldigt att ansluta nya elanläggningar.   

E.ON har inom kommunen ett regionalt ledningsnät för elförsörjning, både inom 

kommunen men även vidare till angränsande kommuner och regioner. Detta 

ledningsnät består av 50 och 130 kV ledningar samt fördelningsstationer i Hovmantorp, 

Lessebo, Lessebo västra samt i Kosta. E.ON:s utgångspunkt är att bibehålla 

fördelningsstationen och ledningarna i befintligt utförande och läge. Efter att ha 

granskat landsbygdsutvecklings-planen översiktligt har ingen konflikt mellan regionnätet 

och de föreslagna utvecklingsområdena påträffats.  

Matning till abonnenterna i det lokala distributionsnätet som ingår i E.ON:s 

områdeskoncession sker via mellanspänningsledningar med systemspänning 10- och 

20kV för överföring av el till nätstationer. Detta är till viss del ledningar i luften men 

under senare tid har största delen av nätet bytts ut till kablar i marken. Det är ett arbete 

som fortgår kontinuerligt i syfte att vädersäkra elleveransen. I nätstationerna 

transformeras spänningen ner till 400V.  Från nätstationerna förgrenar sig ett 

lågspänningsnät via kabelskåp och servisledningar ut till E.ON:s kunder.  

För det lokaldistributionsnätet noteras både att det finns ledningar som kan behöva 

flyttas för att ge plats för ny bebyggelse och att nytt nät behöver byggas för att ansluta 

nya bostäder och abonnenter. E.ON efterlyser därför en fortsatt utredning i 

detaljplaneskedet både avseende påverkan på elanläggningarna och avseende hur 

elförsörjningen av de nya områdena ska etableras. 

Byggnation nära elanläggningar  

Vid byggnation och bygglov eller annan exploatering nära en elanläggning medför att 

vissa restriktioner kan komma att införas i markanvändningen i det aktuella området. 

Dessutom skall arbete i närheten av starkströmsanläggningar utföras i enlighet med 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt de av 

elbranschen framtagna Elsäkerhetsanvisningarna. Det är därför viktigt att E.ON 

kontaktas för samråd vid exploateringar och i samband med bygglov.  

Ytterligare aspekt att beakta är magnetiska fält och att kommunen tar hänsyn till 

myndigheternas försiktighetsprincip inom den fysiska planeringen, för mer information 

se informationsblad. 

Fortsatt planarbete 

För en fortsatt planering av utbyggnad och exploatering av nämnda utvecklingsområden 

i strandnära läge önskar E.ON att få vara delaktiga i vid fortsatt planering. Bolaget är 

angeläget om ett gott samarbete med kommunen vid dessa och andra infrastrukturella 

projekt. Det är önskvärt att kommunen tidigt i planprocesserna och i nära samråd med 

elnätsägare arbetar för att hitta bästa möjliga framdragning av nytt elnät med minsta 

möjliga intrång. Vid nya anslutningar till elnätet är det önskvärt att E.ON kontaktas i god 

tid. Detta i synnerhet när det gäller vindkraftsanslutningar då det ställer stora krav på 
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var i elnätet man kan ansluta den levererade effekten. Planärenden som berör E.ON tar 

vi tacksamt emot via pbl@eon.se. 

Ledningsvisning 

För kommunens fortsatta handläggning av detta planärende och för framtagande av ett 

bra planeringsunderlag vill vi hänvisa till www.ledningskollen.se, för utbyte av relevanta 

kartunderlag för de av E.ON:s anläggningar och ledningar som nämns ovan där det finns 

möjlighet att få dessa digitalt och i diverse filformat.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

E.ON:s synpunkter beaktas och arbetas in i tillägget. Kontakt med E.ON ska ske i god tid 

före genomförandet, för godkännande av möjliga placeringar och detaljutformning för 

anslutningar. 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltning 
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Sammanfattning  
Ett generellt strandskydd gäller i hela landet för hav, sjöar och vattendrag enligt Miljöbalkens 

sjunde kapitel. Syftet med strandskyddet är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 

samt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Inom strandskyddat område är det 

förbjudet att genomföra byggnationer, förändringar eller åtgärder utan att söka dispens. För att 

dispens ska kunna ges krävs ett särskilt skäl enligt lagen samt att strandskyddets syften inte 

påverkas negativt. Kommunen ansvarar för handläggningen av dispenser och upphävande av 

strandskydd. Från 1 februari, 2010 har kommunen möjlighet att införa en differentiering av 

strandskyddet för att öka möjligheterna för utveckling på landsbygden. Det innebär att 

kommunen i sin översiktsplan, eller i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen pekar ut 

områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen så kallade LIS-

områden. I dessa områden ska det vara lättare att få dispens för byggnader, verksamheter, 

anläggningar eller åtgärder som bidrar till utveckling av landsbygden.  

Detta dokument är ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Lessebo kommun 2018 och ska 

fungera som ett planeringsunderlag där några områden redovisas som lämpliga LIS-områden. 

Det ska också sammanfatta strandskyddslagarna och dess syfte. Urvalet av lämpliga LIS-

områden har skett med hjälp av tidigare ställningstaganden, identifiering av bebyggelse, 

orörda områden, strövområden, sankmarker, vegetation, värdefull natur, infrastruktur med 

mera. Strandområden som ligger avskilda från befintlig bebyggelse och infrastruktur, har 

särskilt höga naturvärden eller ligger intill små sjöar och vattendrag har inte ansetts som 

lämpliga LIS-områden. Observera att gränserna för LIS-områdena är ungefärliga och en 

vidare utredning och bedömning kommer behöva göras inför eventuell bebyggelse. Att ett 

område anses lämpligt innebär inte att det nödvändigtvis kommer att bebyggas eller att det 

kommer ställas några särskilda krav på fastighetsägare. Utpekandet av områdena ska ses som 

ett kommunalt ställningstagande att vara positiv till utveckling inom dem men innebär inte att 

kommunen kommer att vara huvudinitiativtagare till att utveckla områdena. LIS-områden ska 

också ses som en möjlighet att utveckla landsbygden med exempelvis bostäder och fritidshus i 

naturnära lägen men också en möjlighet för föreningslivet och turistnäringen att utvecklas. 

Givetvis kan landsbygdsutveckling vara lämplig i andra områden som inte är inom 

strandskyddat områden men i denna plan är fokus på områden som är strandnära.   
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Inledning  
Bakgrund och syfte  

Lessebo kommun brottas med de problem och utmaningar som många pendlingskommuner 

står inför idag med utflyttning av invånare och verksamheter samt nedskärningar i service och 

infrastruktur till följd av minskade skatteintäkter. Detta dokument är ett tematiskt tillägg till 

översiktsplan för Lessebo kommun 2018, vars syfte är att underlätta för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen. Ett tematiskt tillägg ska hanteras och planläggas som en översiktsplan, 

vilket bland annat innebär en planprocess med samråd och utställning samt att den antaga 

planen ska aktualitets prövas varje mandatperiod. Ett tematiskt tillägg är inte juridiskt 

bindande utan ska fungera som en vägledning för kommunal planering exempelvis för 

detaljplanering och bygglov, precis som översiktsplanen. Planen ska redovisa lämpliga 

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där en viss byggnation kan ske utan att 

strandskyddets syften åsidosätts. 

Kommunen har som målsättning att kunna möjliggöra för nya miljöer för boende och 

verksamheter i attraktiva strandlägen. Målet är att detta ska kunna göras i samklang med att 

allmänheten får tillgång till stränderna och att viktiga naturmiljöer bevaras. Åtgärder som 

främjar landsbygden kan till exempel vara sådana som långsiktigt antas ge positiva 

sysselsättningseffekter och som kan bidra till att bevara eller öka underlaget för 

samhällsservice på landsbygden. Planen är kommuntäckande och alla sjöar har studerats, 

vattendragen och de minsta sjöarna är undantagna. Utredningen består av studier av olika 

kartmaterial med statistik, vissa litteraturstudier, inventeringar på plats samt dialoger med 

tjänstemän. Utredningarna och de tidigare ställningstaganden som redovisas i översiktsplanen 

har använts för att göra ett urval för lämpliga områden intill sjöar. Generella gränser och 

områden presenteras i detta dokument, men de ska tolkas som ungefärliga och vidare 

utredningar görs vid intresse för byggnation.  
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Om kommunen  

Lessebo kommun ligger i södra Sverige och gränsar till Emmaboda kommun, Tingsryd 

kommun, Växjö kommun, Uppvidinge kommun och Nybro kommun. I Lessebo kommun bor 

cirka 8700 invånare med drygt 875 registrerade företag, såväl aktiebolag som enskilda firmor 

och mer än 1 miljon besökare årligen. Lessebo kommun betraktar hela kommunens yta som 

landsbygd och har allt som allt en lantlig karaktär med flera gamla bruksorter. De fyra största 

tätorterna är Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv därutöver finns det sammanhållen 

bebyggelse i mindre orter och byar. Kronobergs län är en av Sveriges mest sjörika områden 

och i Lessebo kommun finns många sjöar och vattendrag. Rottnen och Läen är de största 

sjöarna.  

Figur 1 – Lessebo kommuns placering i södra Sverige.   
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Figur 2 – Lessebo kommun i sin helhet.  
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Så här går arbetet till 
Planprocessen 

Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). LIS-planen är ett tematiskt 

tillägg till kommunens översiktsplan vilket innebär att den följer samma planprocess som en 

översiktsplan (3 kap. PBL).  

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet 

till insyn och påverkan. Länsstyrelsen, berörda kommuner, andra myndigheter, kommunens 

invånare och sammanslutningar samt enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter. Efter att samråd har genomförts 

sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Kommunen ska i 

samrådsredogörelsen bemöta de yttranden som inkommit under samrådet. Planhandlingarna 

revideras utifrån de inkomna yttrandena om så bedöms lämpligt.  

Efter att planförslaget har varit föremål för samråd och har reviderats ska det ställas ut för 

utsättning under minst två månader. Utställningen utgör ytterligare tillfälle för myndigheter, 

kommunens invånare m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget och eventuella förändringar 

som har gjorts sedan samrådet. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter och 

redovisas eventuella förändringar av planförslaget som synpunkterna har föranlett i ett särskilt 

utlåtande. Planförslaget kan med hjälp av de inkomna synpunkterna komma att revideras igen 

och en antagandehandling arbetas fram. Om planförslaget ändras väsentligt efter utsättningen 

ska dock kommunen ställa ut planförslaget på nytt.  

Kommunstyrelsen godkänner LIS-planen innan Kommunfullmäktige fattar beslut om 

antagande. Tre veckor efter att det justerade protokollet har anslagits på kommunens 

anslagstavla vinner tillägget till översiktsplanen laga kraft. Ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen ska handläggas som en översiktsplan enligt PBL och det är precis som en 

översiktsplan inte juridiskt bindande och kan således inte överklagas i sitt innehåll. 

Figur 3 – Planprocessen för det tematiska tillägget.  

Lagstiftning  
Plan- och bygglagen (PBL) 

Plan- och bygglagen, förkortat PBL, innehåller lagar för mark- och vattenområden och 

byggande. Enligt andra kapitlet ska mark- och vattenområden användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade för och en långsiktigt god hushållning med mark och vatten samt 

med energi och råvaror ska främjas. Plan- och bygglagen styr även planprocessen och flera 

plandokument. Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunens yta. En översiktsplan är inte bindande utan ska fungera som en vägledning och 

ett underlag för beslut gällande användning av mark- och vattenområden. Den ska också 

redovisa kommunens ställningstagande till den byggda miljöns utveckling och bevarande 
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samt redovisa hur riksintressen ska tillgodoses och miljökvalitetsnormer ska följas. Inom ett 

begränsat område kan kommunen upprätta en detaljplan eller områdesbestämmelse, vilka är 

juridiskt bindande. Dessa kan till exempel ange hur mark- och vattenområden ska användas 

och hur den byggda miljön ska utformas. 

I samband med reglerna för översiktsplanering och detaljplanering även strandskydd upp i 

PBL, till exempel står det att en detaljplan får reglera att strandskyddet ska upphävas om det 

finns ett särskilt skäl för det. Där anges också att en översiktsplan ska innehålla utpekade 

områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Då de lagar som 

medger LIS-områden är så pass nya och Lessebo kommun har en aktuell översiktsplan 

kommer LIS-områden istället att hanteras i ett tematiskt till översiktsplanen (detta dokument). 

Strandskyddslagarna i sin helhet står i Miljöbalkens sjunde kapitel. 

Miljöbalken (MB) 

Miljöbalken är Sveriges miljölagstiftning. Bestämmelserna i MB syftar till att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö. Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel innehåller bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden. Enligt bestämmelserna ska mark- och 

vattenområden användas till det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för. 

Hushållningsbestämmelserna hanterar både bevarande- och nyttjandeintressen. Vid konflikt 

mellan olika intressen ska det ändamål prioriteras som på lämpligaste sätt främjar god 

hushållning. I Miljöbalkens sjunde kapitel regleras olika skydd av områden, bland annat 

strandskydd. Där tas det upp vad strandskyddet innebär och vad som är tillåtet och vad som 

inte är det inom strandskyddat område samt när strandskyddet kan upphävas och när dispens 

från strandskyddet kan ges. Läs mer om strandskyddet på nästa sida. 

Allemansrätten 

Allemansrätten är ingen lag, utan en rätt för alla människor att färdas över privat mark i 

naturen och att tillfälligt uppehålla sig där. Den är dock inskriven i grundlagen sedan 1994. 

Allmänheten får ta sig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfällig vistas i naturen så 

länge ingen gröda, plantering eller känslig mark riskerar att skadas. Nyttjandet av 

allemansrätten innebär skyldigheter, som att inte skada något och att visa hänsyn och 

varsamhet mot naturen. Hemfriden måste också respekteras och allmänheten får inte passera 

eller uppehålla sig inom hemfridszonen, dvs. området närmast bostadshuset. Strandmiljöerna 

är en källa till stora upplevelsevärden, fysisk aktivitet och avkoppling. För båtlivet ger 

stränderna förutsättningar att lägga till på olika platser. Det finns idag vanligen flera intressen 

som står i konflikt med allemansrätten, till exempel den efterfrågan som finns på bebyggelse i 

strandnära lägen. Det är inte heller ovanligt att strandnära områden otillåtet ianspråktas av 

närliggande tomter genom att exempelvis utemöbler, flaggstänger och staket placeras utanför 

tomtmark. Detta är ett vanligt problem som inkräktar på allemansrätten, då allmänheten inte 

längre får tillgänglighet till stränderna. I de nya strandskyddslagarna från 2009/2010 så måste 

en tydlig fri passade lämnas längs strandlinjen när nya dispenser och upphävande av 

strandskydd tillåts för att värna om såväl växt- och djurliv som allmänhetens tillgänglighet.  

Strandskyddsregler  

Allemansrätten tillsammans med strandskyddslagarna har haft stor betydelse för att stränderna 

ska vara tillgängliga för friluftsliv och rekreation. Stränderna i Sverige är en viktig källa till 
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naturupplevelse men också en värdefull naturtillgång. Ursprungligen infördes bestämmelserna 

om strandskydd för att trygga allmänhetens tillgång till stränderna, men därefter har det 

utvidgats till att också bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet. Strandskyddet gäller 

såväl havskust som sjöar och vattendrag. Zonen där vatten möter land är i många fall mycket 

viktig för växt- och djurlivet, då där finns förutsättningar för en mångfald av olika livsmiljöer 

och en stor artrikedom. 

Det generella strandskyddet infördes 1974, innan dess hade endast särskilt utpekade 

strandområden strandskydd. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från 

strandkanten, vilket gäller både båda på landområdet och i vattenområdet (undervattensmiljön 

inkluderat). Strandskyddet kan utvidgas upp till 300 meter på båda sidor om strandlinjen om 

det behövs för att tillgodose något av strandskyddslagarnas syfte. I Lessebo kommun gäller 

100 meter i alla sjöar och vattendrag, förutom Rottnen som har 200 meters strandskydd på 

landområdet och i vattenområdet.  

Figur 4 – Figuren visar generellt strandskydd om 100 meter och utökat strandskydd upp till 300 meter. (Bilden är från 

”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” av Naturvårdsverket och Boverket 2009). 

Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra byggnad, väsentligt ändra byggnad 

eller anläggning, förbereda för byggnad eller anläggning eller genomföra åtgärder som 

väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, enligt 7 kap. 15 § MB. För att få 

dispens från förbuden krävs det att byggnaden eller åtgärden kan hänvisas till något av de 

särskilda skäl som anges i Miljöbalken. Nya regler trädde i kraft i juli 2009 och i sin helhet 

februari 2010, som bland annat innebär att en dispens från strandskyddet ska återprövas om en 

detaljplan förnyas eller förändras.  

Nytt är också att en fri passage längs stranden måste finnas även i områden som får dispens 

från strandskyddet och strandskyddet upphävs. Syftet med fri passage är att trygga 

allmänhetens tillgång till fria stränder och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Den 

fria passagens bredd och grad av iordningställande beror på platsen, men den ska upplevas 

som tillräckligt bred för att människor inte ska avhålla sig från att vistas på platsen och 

passera. Inom ett område för fri passage är inga staket, utemöbler, flaggstänger eller liknande 

är tillåtna.  
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De nya reglerna innebär också att kommunen får utse områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Kommunen kan då ha en utredning som följs av ett 

ställningstagande där de pekar ut områden i sin översiktsplan som anses lämpliga för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Byggnader och åtgärder inom ett sådant område kan 

då lättare få dispens från strandskyddet. Enligt den nya lagstiftningen tar kommunen beslut 

om dispens och upphävning från strandskyddet, och Länsstyrelsen granskar kommunens 

beslut. Naturvårdsverkets uppgift är att ge kommunen och länsstyrelserna vägledning i arbetet 

med strandskyddet enligt Miljöbalken. 

Figur 5 – Ett exempel på hur en fri passage kan utformas. (Bilden är från ”Strandskydd – en vägledning för planering och 

prövning” av Naturvårdsverket och Boverket 2009).  

Särskilda skäl  

Inom strandskyddat område är inte tillåtet att bygga hus, friggebod, bastu, brygga utan 

strandskyddsdispens. Det är inte heller tillåtet att göra större tillbyggnader eller ändra en 

byggnads användning, t.ex. inreda en sjöbod för boende. Dispens krävs också för markarbeten 

som schaktning, trädfällning, muddring med mera. Det är inte heller tillåtet att utöka tomtens 

storlek genom att sätta upp staket, ställa ut möbler eller anlägga gräsmattor på mark som 

annars är tillgänglig för allmänheten. För att dispens ska ges från strandskyddet eller för att 

strandskyddet ska upphävas i ett specifikt område krävs det att det finns ett av Miljöbalkens 

särskilda skäl som är lämpligt för situationen. Vid ansökan om dispens eller upphävning krävs 

det dels en redogörelse för vilket ett särskilt skäl som berättigar dispens och dels en 

motivering varför strandskyddets syften inte kommer att motverkas av den planerade 

byggnaden eller åtgärden. För att kunna ge dispens eller upphävning av strandskyddet krävs 

det att området är ett av följande (7 kap 18§ MB): 

• Taget i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddens syften. 

Ianspråktagen mark kan innebära en etablerad tomtplats eller hemfridszon kring 

enskild alternativt mark används för särskilt ändamål till exempel camping- eller 

industriområde. Dispens kan ges till en ny byggnad vars syfte är att ersätta en äldre 

likvärdig byggnad med samma användningsområde.  

• Väl avskilt från området närmast strandlinjen på grund av väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering. Området är då avskilt av till exempel järnväg, 

större väg, eller bebyggelse så att allmänheten inte har tillgång till strandområdet.  
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• Nödvändigt för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. En 

anläggning som måste ligga vid vattnet kan till exempel vara en båthamn, brygga, pir, 

båthus eller liknande. Samlokalisering av bryggor och båthus ska göras om det är 

möjligt och en fri passage måste lämnas.  

• Behövs för att en befintlig verksamhet ska kunna utvidgas. En befintlig verksamhet 

kan få dispens från strandskyddet för att kunna utvidgas, till exempel en industri eller 

ett hamnområde som inte kan expandera utanför strandskyddat område.  

• Ett angeläget allmänt intresse måste den planerade åtgärden ge fördelar för samhället 

och det måste vara en åtgärd som inte kan tillgodoses på annan plats.  

• Nödvändigt för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Detta är ett särskilt 

skäl som godtas för dispens vid mycket speciella omständigheter som är unika till sin 

funktion.  

• Om byggnaden eller åtgärden ligger inom ett i översiktsplanen utpekat område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge kan det anges som ett särskilt skäl. Läs om 

dessa så kallade LIS-områden på nästa sida.  

Exempel på första punkten; dispens kan ges på redan ianspråktagen mark:  

Figur 6 – Dispens kan ges! Den nya byggnaden ersätter en befintlig byggnad med samma ändamål och oförändrad 

hemfridszonen. Området är redan taget i anspråk. (Bilden är från ”Strandskydd – en vägledning för planering och 

prövning” av Naturvårdsverket och Boverket 2009). 

Figur 7 – Ingen dispens kan ges! Båthus får inte omvandlas inom strandskyddat område, då det skapas en hemfridszon som 

hindrar allmänhetens tillgänglighet i området. (Bilden är från ”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” av 

Naturvårdsverket och Boverket 2009). 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)  

Enligt den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft 2009/2010 kan något som kallas 

LIS-område anges som ett särskilt skäl för att få dispens från strandskyddet (7 kap. 18 § MB). 

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära läge och syftet är att gynna näringslivet och 

utvecklingen på landsbygden. Det generella strandskyddet fortsätter att gälla i hela landet, och 

upphävs inte för att ett område utpekas som LIS-område. För att LIS-områdena ska vara 

giltiga som särskilt skäl krävs det att de anges i kommunens översiktsplan och har en grund i 

en utredning och urvalsprocess efter lämpliga kriterier. Då Lessebo kommun har en aktuell 

översiktsplan, görs i det här fallet istället ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som kommer 

att hanteras efter samma principer. Det finns tre olika nivåer för kommunernas möjlighet att 
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använda sig av LIS-områden. Vissa kommuner kan tillämpa reglerna om LIS-områden fullt 

ut, Lessebo innefattas av dessa. En del kommuner får tillämpa användningen av LIS-områden 

med en viss begränsning, medan reglerna om LIS-områden inte får tillämpas alls längs med 

kuststränderna i södra Sverige. 

Syftet med LIS-områden är att inom utpekade områden underlätta dispens från strandskyddet 

för en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av 

landsbygden.  I ansökan ska det anges hur byggnaden eller åtgärden som dispens söks för 

anses kunna bidra till utvecklingen av landsbygden samtidigt som den på lång sikt bidrar till 

att tillgodose strandskyddets syften. Byggnader eller åtgärder som kan uppföras inom LIS-

områden är till exempel en mindre turistanläggning med campingstugor och servicebyggnader 

eller mindre anläggningar för näringsverksamhet som ett strandcafé eller fiskförsäljning. 

Byggnader för ideell verksamhet kan också vara lämpliga, som lokaler för kanotklubb eller 

scoutverksamhet. Dispens kan även ges för större verksamheter, till exempel golfbanor, men 

då ställs särskilda krav på placering och utformning. Även enstaka en- eller tvåbostadshus 

med kompletterande byggnader kan också få dispens i dessa områden om de uppförs i 

anslutning till befintlig bebyggelse. För komplementbyggnader, ändringar och tillbyggnader 

gäller de vanliga dispensreglerna.  

Ett område kan pekas ut som lämpligt LIS-område oberoende av vem som äger fastigheten 

eller om intresse finns i nuläget. Det är tänkt som en långsiktig planering, och planen ska 

aktualitetsprövas varje mandatperiod precis som översiktsplanen. Att en byggnad, verksamhet 

eller åtgärd ligger inom ett LIS-område dock ingen garanti att dispens kommer att ges så en 

lämplighetsprövning måste göras i varje individuellt fall. Att ett område utpekas som lämpligt 

LIS-område betyder inte nödvändigtvis att det kommer bebyggas med ny bebyggelse. För 

fastighetsägare kan det istället ses som att nya möjligheter för markanvändningen skapas och 

det är upp till fastighetsägarna om de vill utnyttja möjligheterna eller inte. Gränserna för de 

utpekade LIS-områdena är ungefärliga och noggrannare utredningar om miljöns 

förutsättningar görs vid önskad etablering. 

Urvalskriterier 
Allmänna urvalskriterier  

I Miljöbalkens strandskyddslagstiftning finns vissa krav av LIS-områden måste uppfylla (7 

kap. 13 § - 18 § MB). De innebär följande:  

LIS-områden måste vara: 

• lämpliga för en utveckling av landsbygden 

• långsiktiga 

• ekonomiskt kopplade till en positiv ekonomisk utveckling lokalt eller regionalt  

• av allmänt ekonomiskt intresse (inte enbart enskild persons ekonomiska intresse) 

• av så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses på lång 

sikt 

• angivna i kommunens översiktsplan (eller som här i ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen) 
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LIS-områden får inte: 

• tillhöra en av landets kuststräckor 

• vara nödvändigt för att säkerställa fri passage för allmänheten eller  

• behövs för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

För strandskyddade områden som inte är med i denna plan som LIS-områden, där dispens 

sökes med landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) som särskilt skäl, gäller samma 

urvalskriterier och förutsättningar för att avgöra dess lämplighet.  

Kommunens urvalskriterier (sammanfattade) 

Lessebo kommun har goda förutsättningar för att använda sig av LIS-områden, då ett stort 

antal sjöar finns. Verksamheter och boende med närhet till vatten och natur har ofta en 

konkurrensfördel, vilket kan bidra till en förbättrad lokal och regional utveckling, men en 

hållbar landsbygd handlar inte bara om att utveckla utan också bevara strandområden för att 

på långsikt säkerställa allmänhetens tillgänglighet och säkerställa goda livsvillkor för växt- 

och djurliv. LIS-områden ska vara möjligt att på sikt anslutas till kommunalt vatten och 

avlopp. Därför är det viktigt att begränsa antalet LIS-områden för att göra detta krävs kriterier 

att utgå ifrån.  

Kriterierna har grundats på gällande strandskyddsregler, tidigare ställningstaganden, 

geografisk information, litteraturstudier och lokala kunskaper. Kriterierna belyser vad som är 

viktigt att prioritera men också vilka områden som bör undvikas. Underlag har hämtats från 

Lessebo kommun, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket 

och information från Artdatabanken (fynd av rödlistade/hotade arter). Analys och redovisning 

har gjorts i ett geografiskt informationssystem (GIS) där ovan nämnda information hämtats in 

och bearbetats. Materialet har analyserats på en relativt generell nivå, och vad som är lämpligt 

bör sedan avgöras från fall till fall genom vidare utredningar. Även ställningstaganden till hur 

föreslagna LIS-områden bör ordnas och utformas avseende till exempel placering av 

bebyggelse och bredd på fri passage hänskjuts till detaljplaneskedet. Sådana 

ställningstaganden kräver noggrannare studier av respektive områdesspecifika förutsättningar 

än vad som kan anses rimligt inom ramen för ett översiktsplanearbete. Kommunens tidigare 

ställningstaganden samt motiven till kriterierna som ligger till grundprioriteringarna redovisas 

senare i detta kapitel. Nedan ges en sammanfattning av kommunens urvalskriterier och 

prioriteringar. 

Områden som prioriteras:  

• Redan ianspråktagna sjöar och stränder 

• Områden med närhet till befintlig bebyggelse 

• Områden med närhet till noder och befintlig infrastruktur 

• Områden med goda naturförutsättningar 

Områden som undantas:   

• Mindre sjöar och vattendrag 

• Naturreservat, Natura 2000, riksintresse för naturvård 
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Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till: 

• Attraktivitet 

• Tillgänglighet 

• Växt- och djurliv 

• Vattenskyddsområden 

• Teknisk service 

• Fritidsbebyggelse och permanentbostäder 

• Besöksnäring och turism 

• Friluftsliv och rekreation 

• Fiskevårdsområden 

• Förorenade områden  

• Kulturmiljö och fornlämningar 

• Barnperspektiv (Barnkonventionen) 

• Jordbruksmark 

• Klimatanpassning 

• Naturvärden och nyckelbiotoper 

• Statliga vägar 

• Luftfart 

• Mellankommunala frågeställningar 

Kriterier i översiktsplan för Lessebo kommun 2018 

Översiktsplan för Lessebo kommun 2018 innehåller allmänna intressen och kommunens 

ställningstagande till dem. Den innehåller också grunddragen för mark- och 

vattenanvändning, kommunens syn på hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas, 

kommunikationernas betydelse och så vidare. Det tematiska tillägget för den nya LIS-planen 

ska ses som ett komplement till den gällande översiktsplanen från 2018. Detta för att kunna ge 

en fullständig redogörelse för kommunens tänkta utveckling som helhet. Nedan redovisas en 

mycket kort sammanfattning av de ställningstaganden som är relevanta för urvalskriterierna 

gällande LIS-områden.  

Framtid, utveckling och bebyggelse                        

I dagens samhälle sätts ett stort värde på boendemiljön, och alltfler väljer att pendla. 

Kommunen har som målsättning att arbeta mot ett långsiktigt hållbart samhälle med goda 

boendemiljöer. Kommunen har också en tydlig vision att öka invånarantalet i kommunen. För 

att utveckla bebyggelsen och öka invånarantalet i kommunen krävs bland annat vissa 

grundläggande förutsättningar, arbetsmöjligheter, lämpliga boenden, goda kommunikationer 

och bra kommunal service.  

Ny bebyggelse ska i första hand utvecklas i kommunens fyra största tätorter med 

kompletterande bebyggelse i närheten av redan bebyggda områden. Intentionen är också att 

satsa på attraktiva boendelägen framförallt med närhet till natur och sjöar samt att ny 

bebyggelse ska anpassas efter ortens förutsättningar, kvaliteter och värden. Det är också 

viktigt med närhet till service, kommunikationer och arbetsplatser. Tillgängligheten till 

centrum ska förbättras för cyklister, gående och kollektivtrafik. Vid samhällsplanering bör det 

finnas en helhetssyn på boende och miljö. Särskild hänsyn bör tas till att bevara gröna stråk i 
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samhället och försöka samplanera gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, vägar, 

kollektivtrafik och annan infrastruktur med nya satsningar på turism och boende.  

Kommunikationer                       

De viktigaste vägarna i kommunen är riksväg 25 och riksväg 28, för såväl godstransporter 

som för privatbilism. Det finns en växande besöksnäring i Kosta och Glasriket som medför 

ökade transporter och ökad turisttrafik, speciellt sommartid. Antalet pendlande med såväl 

privat bil som med kollektivtrafik förväntas öka. Kommunen har som mål att infrastrukturen 

ska stödja näringslivets möjligheter till utveckling. På lång sikt kan riksväg 25 komma att dras 

förbi Lessebo tätort. En eventuell förbifart har varit under utredning en längre tid och olika 

alternativ analyseras. Ett eventuellt beslut ligger långt fram i tiden och vad resultatet kan 

komma bli är svårt att säga idag, men man bör ha det i åtanke i samhällsplaneringen. 

Lessebo kommun strävar efter att knyta samman kommunen med goda kommunikationer och 

bra infrastruktur mellan tätorterna. Busstrafiken utgör kollektivtrafikens bas och antalet 

resande och turtätheten förväntas öka. Kommunikationer med järnväg är betydelsefulla för 

pendling. Kollektivt resande är idag vanligt till bland annat Kalmar, Älmhult, Växjö, Malmö 

och Lund. Ett mål är att tåg ska väljas i första hand för person- och godstrafik och därför bör 

satsningar göras på kollektivtrafiken för att till exempel utöka möjligheterna för lokal 

tågtrafik och utöka till dubbelspår. 

Gång- och cykelvägar med anslutning till grönområde blir allt viktigare i för turism och för 

pendling till jobb eller kollektivtrafiksnoder. Cykel är också betydelsefullt för allmänhetens 

tillgänglighet till naturen. Skolor, boende, fritidsverksamhet och arbetsplatser bör knytas 

samman med säkra gång- och cykelvägar. Till exempel får fritidsverksamheter och skolor 

möjlighet att utnyttja flera områden om det finns möjlighet att ta sig dit säkert via cykel. 

Motionsspår bör kunna nås genom säkra leder för fotgängare, löpare och cyklister. 

Kommunen har som mål att förbättra cykelmöjligheterna genom att till exempel utveckla ett 

övergripande cykelnät, öka antalet cykelparkeringar och markera cykelövergångar vid 

övergångställen. 

Idrott, kultur och föreningsliv             

Lessebo kommun arbetar för att uppfylla de kultur- och fritidspolitiska målen genom att 

stödja föreningslivet. I kommunen finns cirka 100 olika verksamma föreningar och 

organisationer som står för en stor del av kultur- och fritidsbehovet, ofta i samarbete med 

kommunen. Vikten av tätortsnära rekreation för hälsa och aktiviteter lyfts också fram i 

kommunens översiktsplan. 

Turism och besöksnäring                      

En viktig del av besöksnäringen i Lessebo kommun är Kosta handelsområde samt Glasriket 

som är ett samverkansområde som ligger i Kronobergs och Kalmar län och med cirka 300 000 

människor runt om inom pendlingsavstånd. Lessebo strävar efter att vara en drivande part i 

Glasriket genom att bland annat utveckla samarbetet med näringsidkare, sträva efter ett 

differentierat gästboende och öka antalet turistattraktioner. Potential ses också inom intressen 

för fiske, jakt och naturupplevelser. Turismen skapar underlag för att utveckla infrastrukturen, 

vilket i sin tur kan bidra till att bibehålla och stärka servicen på landsbygden. I Lessebo 

kommun finns det bland annat campingplatser och mindre rastplatser som erbjuder ett antal 

aktiviteter samt ett visst serviceutbud under sommarmånaderna. Besöksnäringen skall ges 
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förutsättningar för att utvecklas, en utveckling som bidrar både till en ökad sysselsättning och 

tillväxt som gynnar hela kommunen. Besöksnäringen och turismen stärker båden den lokala 

och externa profilen av kommunen, vilket bidrar till att marknadsföra kommunen. Detta är ett 

effektivt sätt att nå framtida invånare till kommunen då det visar upp vad kommunen har att 

erbjuda. Kommunen vill också arbeta för en centrumutveckling i kommunens fyra tätorter. 

Miljömässig hållbarhet                                  

Lessebo kommuns strategier för ett hållbart samhälle innehåller flera delmål. Målen handlar 

bland annat om att främja den biologiska mångfalden, utveckla ett engagemang för miljön hos 

medborgarna och om att sträva efter en samverkan i olika samhällsfrågor. Det handlar också 

om att ta miljöhänsyn vid planering och samhällsbyggande, verka för biologisk mångfald, 

minskning onödig biltrafik och ökning av gång- och cykeltrafik. De kommunala miljömålen 

lyfter bland annat möjligheterna med att öka kommunens boendekvaliteter, till exempel 

igenom närhet till vatten och natur. Länets regionala miljömål betonar vikten av att förstärka 

småortens karaktär och ta tillvara på deras natur- och kulturvärden. I översiktsplanen lyfts 

också fram att flera av kommunens sjöar och dess närmiljöer är värdefulla för rekreation och 

friluftsliv. Kommunen har som ambition att kunna utnyttja naturvärdena vid sjöar och 

vattendrag för boende, friluftsliv och annan verksamhet på ett sätt så att miljöerna förvaltas 

som en tillgång för samhället och invånarna.  

Strandskydd                  

Enligt lagen gäller ett generellt strandskydd på 100 meter från medelvattenlinjen om inga 

andra beslut finns. I Lessebo kommun gäller det generella strandskyddet vid alla sjöar och 

vattendrag, utom vid Rottnen som har ett utökat strandskydd på 200 meters. För Lessebo 

kommun är det viktigt att närheten till vattnet utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt. 

Översiktsplanen visar att kommunen vill att de nya strandskyddslagarna bör användas för att, 

under ansvar och tillsyn, lokalt planera och bestämma användningen av strandområden på ett 

mer flexibelt sätt. Strandskyddets utformning och avgränsning bör avgöras utifrån ett 

helhetsperspektiv på platsen och omgivningen. Det är också viktigt med god tillgänglighet för 

allmänheten i sjöars omgivning. 

Områden som prioriteras 

Lessebo kommun har många sjöar och stränder, men långt ifrån alla lämpar sig för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge. För att utreda vilka områden som är mest lämpliga 

har ett antal kriterier valts. Nedan redovisas motiven för de kriterierna som använts vid 

prioritering av områdena.  

Redan ianspråktagna sjöar och stränder             

Genom att komplettera redan befintlig bebyggelse och befintliga åtgärder i strandnära läge 

kan landsbygdsutveckling ske med relativt liten påverkan på landskapsbilden. Strandområden 

kan också vara ianspråktagna genom att en väg skärmar av strandområdet från sjön. Även om 

ett strandområde kan anses vara ianspråktaget ska strandskyddets syften tillgodoses, till 

exempel behövs ytor för allemansrättslig passage vid sjöarnas stränder.  

Områden med närhet till befintlig bebyggelse             

Områden med närhet till befintlig bebyggelse har oftast närhet till eller bättre underlag för att 

skapa teknisk och kommersiell service och därför även förutsättningar för ekonomisk 
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lönsamhet för såväl kommunen, företag som privatpersoner. Till exempel kan vatten- och 

avloppslösningar, elförsörjning och fjärrvärme samordnas och befintliga verksamheter kan få 

större kundunderlag. Genom att sträva efter samverkande faktorer förbättras också 

förutsättningarna att skapa en lokal eller regional hållbar utveckling. Kommunen har som 

målsättning att försöka bevara de mindre samhällena i kommunen och dess karaktär och 

genom att tillåta viss ny bebyggelse kan riskerna för utflyttning av bosatta och nerläggning av 

verksamheter minskas. Såväl bostadsbebyggelse som turism- och fritidsbebyggelse kan gynna 

befintlig bebyggelse och det lokala serviceutbudet. Även mindre satsningar kan vara 

väsentliga till exempel kan en nedläggningshotad verksamhet räddas med bättre möjligheter 

för enskilda näringsidkare att komplettera sin huvudverksamhet. Ett annat argument för att 

prioritera områden med närhet till befintlig bebyggelse är att spara stora sammanhängande 

naturområden samt gröna stråk i samhället. Möjlighet att ordna hållbara VA-lösningar för 

befintliga och nya bebyggda områden innebär bättre förutsättningar för helårsboende samt en 

minskad risk för negativ miljöpåverkan på vattenmiljöer. 

Områden med närhet till noder och befintlig infrastruktur            

Områden med närhet till noder och befintlig infrastruktur kräver inte lika stora ekonomiska 

satsningar, vilket förbättrar förutsättningarna för de som vill satsa på bebyggelse eller åtgärder 

i strandnära lägen. Med infrastruktur menas här inte bara väg och järnväg utan även vatten 

och avlopp samt elförsörjning etc. Istället för att behöva anlägga nya vägar kan ekonomi 

istället satsas på att underhålla och förbättra befintliga. Närheten till noder och befintlig 

infrastruktur är även viktig för kollektivtrafiken, då områdena kan utnyttja den befintliga 

kollektivtrafiken och förbättra dess kundunderlag. Pendlingsmöjligheterna med både bil, buss 

och tåg förbättras också om befintlig infrastruktur tas tillvara. God tillgänglighet är också 

viktigt för turism och besöksnäring. Områden som inte ligger för långt ifrån befintliga stråk 

och noder för kollektivtrafik minskar dessutom bilberoendet i samhället.   

Områden med goda naturförutsättningar                      

För att skapa förutsättningar för olika sorters bebyggelse och åtgärder har fokus legat på att 

välja områden med goda naturförutsättningar. Exempel på goda naturförutsättningar är 

lättillgänglig och inte för känslig natur, tåliga markförhållanden och tåliga ekosystem. 

Områden med alltför brant topografi och mycket tät skog bör inte prioriteras. Dock är LIS-

områdena är generellt utpekade och endast en översiktlig bedömning om naturens 

förutsättningar har gjorts. Därför bör mer detaljerade undersökningar göras och satsningar 

anpassas till resultaten av dessa.  

Områden som undantas 

Områden som uppfyller Miljöbalkens krav kan trots det vara mindre lämpliga som LIS-

områden av olika anledningar. Nedan redovisas motiven för de viktigaste kriterierna som 

använts för att undanta områden.  

Mindre sjöar (under 1 km2) och vattendrag                       

Små sjöar och vattendrag och deras närmiljöer har generellt känsligare växt- och djurliv samt 

markförhållanden. Större sjöar anses också oftare vara mer attraktiva ur ett 

landsbygdsperspektiv. Om det visar sig finnas en önskan att utveckla områden vid mindre 

sjöar och vattendrag så får dess lämplighet avgöras i varje enskilt fall.  
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Naturreservat, Natura 2000-områden, riksintresse för naturvård                

Områden som är skyddade av naturreservat, ingår i riksintressen för Natura 2000 eller ingår i 

riksintresse för naturvård innehåller ofta speciella arter och naturtyper som bör bevaras, därför 

har kommunen valt att undanta dessa områden från LIS. I dessa områden krävs även andra 

tillstånd för att genomföra åtgärder. Följande områden i Lessebo kommun är skyddande av 

naturreservat och/eller Natura 2000: 

• Lövsjö ängar, naturreservat 

• Tiafly, naturreservat, Natura 2000-område 

• Visjön, naturreservat 

• Storafly, Björksjön, Vittgöl, naturreservat 

• Stocksmyr, Natura 2000-område 

• Muggehult, Natura 2000-område 

• Kulla-skärgöl, Natura 2000-område 

• Videsjön, Natura 2000-område 

Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till 

Även om ett område är utpekat som LIS-område finns flera faktorer och förutsättningar att ta 

hänsyn till vid bedömning vad som är lämpligt i de olika områdena. Mer om vad som är 

viktigt att ta hänsyn till i varje LIS-område står under deras respektive rubrik. Nedan 

redovisas några generella förutsättningar att ta hänsyn till vid planering av LIS-områden.  

Attraktivitet                          

Många människor anser att det är attraktivt att bo nära natur och vatten, därför är det viktigt 

att de utpekade LIS-områdena faktiskt kan bidra till att fler får möjlighet att bo, verka och 

vistas i attraktiva lägen. Områdena kan vara attraktiva för till exempel bostäder, 

fritidsbostäder, verksamheter, turism- och besöksnäringen eller för det rörliga friluftslivet. En 

del av det attraktiva i flera dessa områden är att bebyggelsen inte ligger tätt, därför viktigt att 

det i varje enskilt fall göras en avvägning hur mycket området tål att exploateras och att 

bedömningen görs efter platsens unika förutsättningar. En bedömning bör också göras för hur 

bebyggelsestrukturen ska se ut (tät eller gles, enstaka eller gruppvis, småskalig eller 

storskalig) för att platsens karaktär ska kunna bevaras.  

Tillgänglighet                         

Allmänhetens tillgänglighet i områdena är mycket viktig och därför får inga sjöar får 

kringbyggas helt och möjligheterna för allmänheten att röra sig i områdena får inte väsentligt 

försämras när nya satsningar görs. I vissa fall kan en utveckling av LIS-områden istället 

innebära utökade möjlighet för allmänheten att använda rekreationsområden, till exempel i de 

fall besöksnäring, turistnäring eller föreningslivet får möjlighet att utveckla sin verksamhet.  

Växt- och djurliv                         

Hänsyn bör tas till växt- och djurlivet vid all planering även i utpekade LIS-områden. 

Förutom naturområden som är skyddade (med till exempel naturreservat, Natura 2000, 

biotopskydd) så har endast en översiktlig inventering gjorts. Därför är det viktigt att 

undersöka växt- och djurlivets förutsättningar i varje LIS-områden innan eventuella projekt 

startas. Till exempel bör hänsyn tas till känsliga miljöer, biotoper, sumpskog, våtmarker, och 
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annan natur med höga värden. Samma lagstiftning och prövning gentemot djur- och växtliv 

gäller i LIS-områden som för alla bygglov och strandskyddsdispenser.  

Vattenskyddsområden           

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattentäkter och säkra tillgången på bra 

grundvatten och inom dessa gäller särskilda bestämmelser. I Lessebo kommun finns 

vattenskyddsområden och fyra av de föreslagna utvecklingsområdena för strandnära 

exploatering berörs. Viss restriktivitet bör gälla i dessa områden med ny bebyggelse, till 

exempel är det viktigt att dricksvatten, avlopps- och dagvattenhanteringen sker på ett säkert 

sätt. Råvattenintaget i sjön Rottnen ligger precis vid det planerad LIS-området Fiskesbro ut 

mot Ormeshaga, och intaget i sjön Läen ligger nära LIS-området i Djurhultsbro.  

Teknisk service                          

I vissa fall kan LIS-områden innebära att nya investeringar i teknisk försörjning behövs, till 

exempel i vatten- och avloppsnät, kollektivtrafik, vägar, bredband och elnät. Flera av LIS-

områdena kan dock bidra till underlag för att förbättra teknisk service i befintliga områden. 

Det är en fördel om ny bebyggelse planeras så att även befintlig bebyggelse får möjlighet till 

förbättrad teknisk service.  

Fritidsbebyggelse och permanentbostäder             

Fritids- och permanentbostadsbebyggelse kan i vissa områden vara lämpligt och i andra 

lämpar sig istället åtgärder som gynnar rekreation och olika fritidsaktiviteter bättre. 

Permanentbostäder är lämpliga främst i de områden som har goda förutsättningar för att 

utveckla pålitlig teknisk service eller i områden som redan har det. Vid planering av ny 

fritidsbebyggelse och nya permanentbostäder är det viktigt att tänka på att de måste uppfylla 

strandskyddslagens syfte trots att de inom ett LIS-område, vilket innebär att de måste bevara 

allmänhetens tillgänglighet längs stranden och till området som helhet samt att de inte får ha 

en negativ effekt på växt- och djurlivet. Observera att en fri passage ska lämnas närmast 

vattnet även i LIS-områden, enligt 7 kap. 18f § MB.  

Besöksnäring och turism                         

Naturupplevelser, friluftsliv och rekreation utgör tillsammans med glasriket ett underlag för 

turism och besöksnäring. Åtgärder som gynnar dessa bör prioriteras. Till exempel kan 

satsningar göras på camping, stuguthyrning och ekoturism samt olika aktiviteter såsom jakt, 

fiske och ridning.   

Friluftsliv och rekreation                         

Många områden med närhet till natur och vatten är viktiga för rekreation och det rörliga 

friluftslivet. När nya åtgärder eller bebyggelse planeras är det viktigt att ta hänsyn till hur 

områdena används idag, till exempel ta hänsyn till stråk, fiskeplatser och grillplatser. Ny 

bebyggelse i LIS-områden kan medföra inskränkningar i det rörliga friluftslivet, men också 

möjligheter. Även genomförandet av mindre åtgärder som gynnar friluftslivet underlättas i 

LIS-områden. Vindskydd, bryggor, utedass, mindre klubbstugor är åtgärder som gynnar det 

rörliga friluftslivet och allmänhetens tillgång till naturen. En av Lessebo kommuns strategier 

för att arbete mot ett hållbart samhälle är att involvera, engagera och informera kommunens 

invånare i miljön. Att satsa på friluftsliv och rekreation i kommunen kan användas som ett sätt 

att uppnå detta mål.  
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Fiskevårdsområden                  

Fisket i kommunen fungerar som fritidssysselsättning för många medborgare i kommunen 

samtidigt som det har positiva ekonomiska effekter på landsbygden då det lockar besökare 

och turister. Fisketurism skulle kunna utvecklas genom till exempel stuguthyrning, uthyrning 

av utrustning samt möjligheter till andra aktiviteter. Flera av LIS-områdena som pekats ut i 

denna plan har goda möjligheter för fisketurism. Vattenvård och fiskevårdsåtgärder är även 

viktigt för fortsatta fiskemöjligheter därför bör hänsyn tas till vid planering av ny bebyggelse 

bör hänsyn tas så att dessa inte försvåras.  

Förorenade områden                         

Föroreningar kan vara ett hinder för utveckling, men utveckling kan samtidigt innebära en 

möjlighet att ta hand om och hantera föroreningarna på platsen. Ur miljöhänseende är det 

senare att föredra. Ekonomiskt kan det finnas svårigheter att klara av att rena områden för att 

möjliggöra utveckling av boende eller liknande. Samtidigt kan utvecklingen av ett förorenat 

område bidra till att knyta samman orten eftersom dessa markområden ofta tenderar att ligga i 

eller i nära anslutning till samhällena. Att ta vara på dessa områden, rena och utveckla dem 

kan i förlängningen bidra till en samhällsekonomisk vinst som är svår att beräkna värdet av.  

Inom Lessebo kommun finns flera nerlagda verksamheter som har orsakat områden med 

förorenad mark. I anslutning till vissa utpekade LIS-områden kan det ha bedrivits eller 

bedrivs miljöfarlig verksamhet vilket kan innebära att marken är förorenad. Där det finns 

indikationer på potentiellt förorenade områden måste vidare utredningar göras innan 

exploatering. Det behöver hänsyn tas till vid ny bebyggelse även om LIS-områdena inte ligger 

inom kända områden med föroreningar.  

Kulturmiljö och fornlämningar                     

Det finns flera skäl att värna om kulturmiljön, historiska, sociala, estetiska och ekonomiska 

bland annat. Kulturmiljön kan bestå av föremål, byggnader, fasta fornminnen och 

kulturlandskapet i sig. Kulturmiljöer vårdas ofta bäst genom att de får brukas och leva. Tre 

områden i kommunen är av riksintresse för kulturmiljövården; Lessebo bruksmiljö (G 31), 

Läseboda bytomt (G 31) och Kosta brukssamhälle (G 32). Läseboda bytomt ligger i 

anslutning till ett av LIS-områdena och vilka möjligheter det finns att utveckla området 

samtidigt som kulturmiljön bevaras behöver utredas närmre. Djurhultsbro är beläget cirka 200 

meter från samma riksintresse (G 31) och utgörs här av disponentvillan för bruket samt av 

egnahemsområdet i Djurhult. Blågöl gränsar till riksintresset Kosta (G 32) och utgörs i denna 

del av glasbruksområdet och bostäder från perioderna 1888–1930 samt 1930–1960. 

Fornminnen och fornlämningsområden finns på flera ställen i kommunen. Dessa har olika 

förutsättningar, vissa bör inte röras medan andra kan grävas ut genom en arkeologisk 

utgrävning. Kulturmiljöer av riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB ska så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. När ny bebyggelse planeras kan 

arkeologiska utredningar behöva göras, vilket är bra att ha i åtanke vid planering av nya 

projekt.  

Barnperspektiv (Barnkonventionen)                         

Barnkonventionen (Förenta nationerna konvention om barnets rättigheter 2018:1197) tillkom 

1990 och blev svensk lag år 2020. Artiklarna 3 och 12 är de artiklar som har mest bäring på 

samhällsplaneringen. Artikel 3 handlar om att barnets bästa alltid ska komma i främsta 

rummet och artikel 12 om att varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör 
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det. Dessa grundläggande bestämmelser gäller för alla frågor som direkt eller indirekt 

påverkar barns livsmiljö. Därför är det viktigt att frågeställningar och problem blir belysta 

från många olika håll och med olika synsätt. Barn och ungdomars användning av den fysiska 

miljön är i vissa fall annorlunda än vuxnas. Tillgänglighet, rörelsefrihet och säkerhet är viktigt 

för barns möjlighet till utveckling och frihet att leka. Det är viktigt att planera och anpassa 

kommunens fysiska miljöer till barnens behov. I Lessebo kommun har politikerna bestämt att 

varje gång en tjänsteman bestämmer någonting som berör barn eller unga i Lessebo så ska en 

barnchecklista användas. Barn ska få utrymme att tycka till och utrycka sin åsikt i frågor som 

rör dem i förhållande till deras ålder och mognad.  

Jordbruksmark                          

Jordbruksmark har ett särskilt skydd enligt kapitel 3 Miljöbalken. Bebyggelse på 

jordbruksmark kräver att det finns ett särskilt angeläget allmänt intresse. Bostadsbebyggelse 

bör accepteras om jordbrukets behov tillgodoses. Ny exploatering bör ske vid befintlig 

bebyggelse, i anslutning till vägar eller vid skogsbryn och andra gränszoner. På 

jordbruksområden med höga natur- respektive kulturvärden kan bostäder accepteras om 

områdets naturvärden och den kulturhistoriska miljön kan bevaras. Om brukningsvärd 

jordbruksmark föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse behöver det finnas en tydlig 

motivering till varför alternativa lokaliseringar inte är möjliga utifrån Miljöbalkens 3 kap. 4 § 

MB.  

Klimatanpassning                        

En översiktlig klimat- och översvämningsutredning har genomförts i samband med LIS-

planen, se PM-Klimat och översvämningsrisker. Temperaturhöjningar, stigande havsnivåer, 

ökade mängder nederbörd och fler intensiva korttidsnederbörd förväntas som följd av 

pågående klimatförändringar. Det kan på sikt innebära ökade risker för översvämningar, ras 

och skred. Där det idag finns en risk för ras och skred, är det sannolikt att denna risk ökar då 

ett förändrat klimat kan förändra markens lämplighet att bebyggas. Ras och skred inträffar 

ofta i närheten av vattendrag, kust eller sjöar. Lermark som sluttar eller gränsar till vatten är 

speciellt känslig för skred. Lessebo kommun har ett mycket storkuperat landskap med stora 

höjdskillnader och den dominerande jordarten är morän. Dock finns det även områden med 

berg, torv och isälvssediment i kommunen. Eftersom morän dominerar i Lessebo kommun 

bedöms skred- och rasriskerna generellt som relativt små, men på vissa platser finns mer 

finkorniga jordar (torv, lera och sand).  

I samband med exploatering av respektive LIS-område är det viktigt att undersöka de 

geotekniska förutsättningarna för att kunna bedöma eventuella riskfaktorer såsom ras, skred 

och erosion. När de geotekniska förutsättningarna undersöks så är det även viktigt att ta 

effekterna av ett förändrat klimat i beaktande. Vid snösmältning, tjällossning och perioder 

med mycket regn är risken för ras och skred större. När respektive område utvecklas kan 

åtgärder krävas, exempelvis reglering av marknivåer beroende av översvämning.   

Naturvärden och nyckelbiotoper                     

Nyckelbiotoper och biotopskyddade områden ska generellt undantas från exploatering. Detta 

gäller även en skyddszon eller ett närområde runt dessa nyckelbiotoper och biotopskyddade 

områden som är så stort att de biologiska värdena inte äventyras. Undantag kan göras för 

åtgärder som främjar friluftslivet, naturvården eller kulturmiljövården. Nyckelbiotoper och 
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biotopskyddade områden kan tillkomma så en uppdatering måste ske inför varje planerad 

exploatering.  

Flera av de föreslagna LIS-områdena berör eller ligger nära nyckelbiotoper; N 5476 – 1996 

(LIS-område 2), N 2651 – 1995 (LIS-område 3), N 3534 – 2014 och N 6550 – 1996 (LIS-

område 4), N 6552 – 1996 (LIS-område 5), N 59 – 2000 och N 6917 – 1998 (LIS-område 7) 

samt N 4435 – 1996 och N 4372 – 1996 (LIS-område 9). I det fortsatta planeringsarbetet ska 

särskild vikt läggas vid att nyckelbiotoper vid de föreslagna LIS-områdena inte påverkas 

negativt av åtgärder inom LIS-områden.  

Statliga vägar                           

I Lessebo kommun går två riksvägar, väg 25 och väg 28 samt en järnväg, Kust till kustbanan 

som har i dagens lägestopp både i Hovmantorp och Lessebo. Särskild hänsyn ska tas vid 

planering utmed vägar och järnvägar av riksintresse. Riksväg 25, Riksväg 28 och järnvägen 

har alla tre ett bebyggelseritt avstånd av 30 meter från respektive led, vilket gäller vid 

nybyggnation. För att få bygga närmare än detta krävs det särskilt tillstånd från väghållaren, i 

regel Trafikverket. Vid exploatering inom ett LIS-område bör befintliga anslutningar till det 

statliga vägnätet användas. Trafikverket tillämpar en restriktiv hållning till nya anslutningar 

till vägar på funktionellt utpekade stråk och regionalt viktiga vägar för person- och godstrafik. 

Utfarter ska så långt det är möjligt samlas till en anslutning. För nya eller ändrade 

anslutningar krävs väghållarens tillstånd. Vid en större exploatering inom ett område som inte 

ligger i direkt anslutning till kollektivtrafik bör möjligheterna till GC-vägar ses över. 

Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, i 

synnerhet i närliggande anslutningar till de statliga vägarna. Trafikmängd och flöden påverkar 

bland annat val av korsningstyp, behov av anslutningar med vilplan eller mötesplatser som 

kan komma att bli aktuellt om trafikrörelser ökar i betydande grad i och med en exploatering 

av fler områden. Det är en fråga som är möjlig att lösa i samband med framtida exploatering. 

Exploateringar som föranleder att åtgärder krävs på statliga vägar ska bekostas av kommunen 

och/eller exploatören.  

Statliga vägar som kan komma att beröras är: 

• Fiskesbro ut mot Ormeshaga – Väg 834 

• Strömbergshyttan – Väg 25 

• Djurhultsbro – Väg 25 

• Sydöstra Skruv – Väg 823  

• Tjugosjö vid Östersjön – Väg 819 

• Ryttarenäset – Väg 834 

I Lessebo kommun finns det förutom de statliga vägarna även ett flertal länsvägar som knyter 

samman landsbygden med de olika samhällena. Genom att fortsätta utveckla dessa länsvägar 

ökar trafiksäkerheten och det blir möjligt för fler människor att resa inom kommunen. 

Länsvägarna kommer inte bara att utvecklas med fokus på bilar utan även trafiksäkra 

lösningar för cyklar kommer utvecklas mellan orterna.  

132



 

 

 
25 

LIS-plan 
2022-01-18 
Dnr: KS 2020/163 

 

 

Luftfart                          

Luftfartsverket (LFV) ska kontaktas i ett tidigt skede vid planläggning, lovgivning och 

tillståndsprövning som avser höga objekt. Till LFV ska alla objekt oavsett om det gäller 

byggnader, vindkraftverk, master, torn, reklamskyltar, konstverk etc. som är högre än 20 

meter över mark- eller vattenytan remitteras.  

E.ON Energidistribution AB                        

E.ON har inom kommunen ett regionalt ledningsnät för elförsörjning, både inom kommunen 

men även vidare till angränsande kommuner och regioner. Denna ledningsrätt består av 50 

och 130 kV ledningar samt fördelningsstationer i Hovmantorp, Lessebo, Lessebo västra samt i 

Kosta. E.ON:s utgångspunkt är att bibehålla fördelningsstationen och ledningarna i befintligt 

utförande och läge.  

Vid byggnation och bygglov eller annan exploatering nära en elanläggning medför att vissa 

restriktioner kan komma att införas i markanvändningen i det aktuella området. Dessutom 

skall arbete i närheten av starkströmsanläggningar utföras i enlighet med elsäkerhetsverkets 

föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt de elbranschen framtagna 

elsäkerhetsanvisningarna. Det är därför viktigt att E.ON kontaktas för samråd vid 

exploateringar och i samband med bygglov.  

Mellankommunala frågeställningar                        

För de områden som angränsar eller är belägna nära kommunens gränser ska Lessebo 

kommun samverka med berörda grannkommuner. Synpunkter från dessa inhämtas under 

samrådsskedet där samrådsförslaget samt utställningsförslaget remissas till 

grannkommunerna. Lessebo kommun gör bedömningen att inga mellankommunala intressen 

riskerar att påverkas inom ramen för vad som behandlas av denna LIS-plan.  
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LIS-områden 
Översikt 

Utifrån urvalskriterierna i föregående kapitel inkluderande Lessebo kommuns översiktsplan 

och olika skydd, intressen och geografisk information samt de gjorda inventeringar som har 

förts så har lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen utförts. 

Efter samråd och utställning har förslaget bearbetats i enlighet med samråds- och 

utställningsredogörelsen, vilket bland annat innebär att LIS-område nr. 4, Ekebacken har 

utgått helt ur planförslaget med avseende på konflikt med nyckelbiotoper och höga 

naturvärden i området. Vidare har tre befintliga LIS-områden nr. 7, Tjugosjö vid Östersjön 

och nr. 8, Transjö samt nr. 9, Ryttarenäset som nu finns redovisade i den antaga 

kommunomfattande översiktsplanen från 2018, tagits med. LIS-områdena kommer däremot 

inte att väsentligt omarbetas och därmed inte heller få en förändrad karaktär.  

Alla tidigare utpekade LIS-områdena som nu finns utpekade i översiktsplanen har tagits med 

och finnas samlade i den tilltänkta LIS-planen, förutom ett LIS-område Vasen som utgår helt 

och kommer inte att ersättas. Detta med anledning av att området är i princip helt 

oexploaterad och därmed inte i linje med urvalskriterierna. 

Inom LIS-utredningsområdenas avgränsning har även ”utredningsområden utanför 

strandskydd” markerats för att ge en bättre helhetsbild av tänkbar utveckling. De områden 

som i detta dokument föreslås för LIS är:  

1. LIS-område Fiskesbro ut mot Ormeshaga 

2. LIS-område Sydvästra Hovmantorp 

3. LIS-område Strömbergshyttan 

4. LIS-område Djurhultsbro  

5. LIS-område Blågöl 

6. LIS-område Sydöstra Skruv 

7. LIS-område Tjugosjö vid Östersjön 

8. LIS-område Transjö 

9. LIS-område Ryttarenäset 
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Figur 8 – LIS-områdenas läge i Lessebo kommun. Observera att de utmärkta LIS-områdena är endast ungefärliga och att en 

särskild bedömning om bebyggelse är lämplig måste göras i varje enskilt fall.  
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1. LIS-område Fiskesbro ut mot Ormeshaga 

Beskrivning av området:            

Området ligger öster om sjön Rottnen och sydost om tätorten Hovmantorp. Igenom området 

går väg 834 som går från Hovmantorp till bland annat Linnehult och Ugnanäs. Området 

innehåller idag flera fritidshus och några permanentbostäder. Där finns några mindre 

verksamheter och företag i närheten av Ormeshaga. Med hänsyn till bebyggelsen finns det 

redan infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir en fråga i samband 

med fortsatt bebyggelse samt detaljplanering. Närmsta service med mataffär, skola och 

tågstation finns i Hovmantorp cirka 1,5 km norrut. Igenom området går cykellederna ”På tur i 

glasriket” och ”Rottnen runt”. Hovmantorps idrottsplats och anslutande motionsspår ligger 

också nära området. I området trafikeras väg 834 av 500 fordon (ÅDT) varav 38 utgörs av 

tung trafik. Skyltad hastighet på sträckan är 70 km/tim.  
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Rottnen är Lessebo kommuns största sjö på cirka 32 kvadratmeter. Den ligger i västra delen 

av kommunen och delar av sjön går in i Växjö kommun. Längs sjöns norra strand ligger 

tätorten Hovmantorp på cirka 3000 invånare. Längs Rottnens östra sida finns 

fritidsbebyggelse och området Ormeshaga som också har vissa permanentbostäder. Sydväst 

om Hovmantorp finns en campingplats och längre söderut enstaka permanentbostäder och 

några mindre enklare stugor för uthyrningsverksamhet. Södra stranden är obebyggd. Rottnen 

och dess omgivning är ett mycket populärt område för olika rekreations- och fritidsaktiviteter, 

till exempel fiske, kräftfiske, segling, kanotpaddling, bad, jakt och som strövområde. Rottnen 

är en dricksvattentäkt och har sitt intag i nordöstra delen av sjön. Hela LIS-området ligger 

inom gränsen för inre vattenskyddsområde för Hovmantorps yt- och grundvattentäkt i sjön 

Rottnen. Rottnen har ett utökat strandskydd på 200 meter i vatten och på land.  

Figur 9 – Bilden är tagen från Oxnabben, Hovmantorp, väster om fritidsbebyggelsen vid Fiskesbro. 

Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består av morän med inslag av berg i dagen. Berg i dagen 

förekommer framförallt i de södra delarna av området. Enstaka större block förekommer på 

sydvästra och sydöstra delen av området. Närmast sjön Rottnen förekommer organiska 

jordarter såsom torv, dy och gyttja. Jorddjupet inom området bedöms till cirka 5–10 m i norra 

delen med ett avtagande djup åt söder där djupet är cirka 3–5 m.  

Instängda områden som riskeras att översvämmas i samband med skyfall återfinns generellt i 

låglänta områden utmed rinnvägarna, se PM-Klimat och översvämningsrisker. Vid eventuell 

framtida exploatering av LIS-området måste rinnvägarna som korsar området beaktas så att 

inte nya instängda områden skapas. Hänsyn måste även tas till befintliga lågpunkter, vilka i de 

flesta fall även utgör riskområden vid vanligare regn. Generellt är låglänta områden nära sjön 

relativt sett mer riskutsatta än övriga. Innan dessa bebyggs bör skyfallssituationen utredas 

noggrant. Inom LIS-området finns tydliga tröskelnivåer som medför att vissa lågpunkter 

riskerar att översvämmas först när tröskelnivån överskridits. Vid eventuell exploatering i 

strandnära lägen i området bör det utredas närmare vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön. 
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Det är också viktigt att inte placera hus för nära branta strandkanter där det finns risk för ras 

eller skred. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022–146127 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter, 

kadmium, bly och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 10 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                  

Vegetationen består i huvudsak av granskog med inslag av triviala lövträd samt tallskog med 

inslag av gran. Granskogen är i huvudsak ung och av plantagetyp. I de inre delarna är marken 

delvis kuperad med ett mindre inslag av berg i dagen. Även stora block finns. Nära sjökanten 

finns sumpaktiga områden med inslag av exempelvis odon och skvattram. Öster om väg 834 

har en del utspridda enstaka fornminnen hittats, vilket man bör ha i åtanke vid fortsatt 

planering av området. Vid Byaviken och Näsgården finns särskilda naturvärden som hänsyn 

bör tas till. I närheten av LIS-området finns växtplatser för den utrotningshotade 

Strandjordtungan. Arten är en svampart och är synlig från mitten av september till mitten av 

november på blottlagda grusiga stränder. Enligt rödlistan är arten klassificerad som sårbar art 

(VU). Strandjordtunga är synnerligen ovanlig svamp och såvitt man hittills vet finns det 

endast på sju lokaler i världen, sex av dessa ligger i Sverige, i Kronobergs län och Jönköpings 

län. Enligt Naturvårdsverket är Rottnen den enda kända sjön i Ronnebyåns vattensystem där 

strandjordtunga växer, till exempel genom ändrad vattenreglering, igenväxning av 

strandzonen samt exploatering av dess växtplatser eller mekaniskt slitage på dessa. Det är 

därför inte lämpligt att anordna badplatser där strandjordtungan växer.  

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Hovmantorp med omnejd är inom pendlingsavstånd och kan erbjuda ekonomiskt 

fördelaktigt boende i naturnära miljö med god service. Genom att dessutom utöka 

mängden bostäder kan området stärka sin roll i Hovmantorps utveckling.  

• Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt 

framtida markanvändning.  
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Figur 11 – LIS-område Fiskesbro ut mot Ormeshaga. 
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Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Nära befintlig bebyggelse. 

• Goda förutsättningar för strandnära bebyggelse i attraktivt läge. 

• Goda förutsättningar för att utveckla turism, rekreation och samhällsservice. 

• En viss utökning av bebyggelsen i området ger ett förbättrat underlag gör 

samhällsservice. 

• Intresse av att uppföra bostadsbebyggelse i området finns.  

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, turist- eller friluftsverksamheter 

Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid utökad bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Rottnens fiskevårdsområde. 

• Prioritera bebyggelse främst nära länsväg 834. Kontakt med Trafikverket ska ske i god 

tid före genomförandet, för godkännande av möjliga placeringar och detaljutformning 

för anslutningar.  

• Gång- och cykelväg genom området till Hovmantorp skulle eventuellt behövas.  

• Vid exploateringen för bebyggelsen bör ingen mark i sådana strandnära lägen som kan 

vara presumtiva växtplatser för strandjordtunga att överhuvudtaget beröras.  

• Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet och vattentäkten skall följas.  

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Vid en ev. framtida exploatering krävs en mer detaljerad naturvärdesinventering.  

Kommunens bedömning:                   

Inom LIS-området bedöms utrymme för kompletteringar finnas i lägen i anslutning till 

befintlig bebyggelse och för nya tomter i skogspartier. Om LIS-området exploateras med 

permanent- eller fritidsboende finns goda förutsättningar för utveckling av orten Hovmantorp. 

Området bedöms ha en utvecklingspotential att på sikt utvecklas till en attraktiv boendemiljö 

med boendemiljö med fördelaktigt läge och fina utblickar över sjön Rottnen. Attraktiva 

bostäder i strandnära läge kan locka till kvarboende och inflytning, vilket kan innebära ett 

inflöde av kompetens och skattemedel till kommunen. Marken bedöms lättbebyggd och det 

krävs små kompletteringar med vägar för att nå attraktiva ytor. En etablering av ytterligare 

permanent- eller fritidsbostäder skulle också bidra till ett stärkt underlag för serviceutbudet i 

området samt den kollektivtrafikförbindelse som finns och på så vis bidra till 

landsbygdsutvecklingen. Då det redan finns bebyggelse i området är det viktigt att områdets 

karaktär bibehålls. Genom att bygga på ett sätt som överensstämmer med den befintliga 

byggnationen kan området fortsätta smälta in i landskapet. Ett villkor för bebyggelse i 

området bör vara att det ansluts till kommunalt vatten och avlopp. 
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2. LIS-område Sydvästra Hovmantorp 

Beskrivning av området:                  

Detta område ligger i utkanten av Hovmantorp tätort, sydväst om Hovmantorps centrum. 

Närmast i norr ligger villaområde, camping och badplats och i öster möter området sjön 

Rottnen. Söderut ligger gamla Hovmantorp med kyrka och i närheten en herrgård med några 

intilliggande hus. Utöver det finns det endast några få utspridda enstaka hus som används som 

fritidshus eller för uthyrningsverksamhet. Längre söderut finns ett stort område som är 

populärt för jakt, fiske, rekreation och friluftsliv. Väster om området ligger strövområden som 

är tätortsnära och frekvent använda. Kommunikationerna i det tänkta området är goda tack 

vara närheten till Hovmantorp där också närmsta samhällsservice finns. LIS-området ligger 

inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande föreskrifter ska 

följas vid exempelvis markarbeten. Rottnen har ett utökat strandskydd på 200 meter i vatten 

och på land.  
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Figur 12 – Bilden är tagen från strandpromenaden som går längs järnvägen i Hovmantorp.  

Skred, ras, erosion och översvämning:              

Marken inom LIS-området består av fast morän. Jorddjupet i området bedöms vara 1–3 m. 

Närmast sjön Rottnen förekommer organiska jordarter såsom torv, dy och gyttja.Inom 

området finns en större lågpunkt (A) och söder om området finns ännu en stor lågpunkt som 

delvis går in i det utpekade LIS-området (B), se PM-Klimat och översvämningsrisker. I båda 

lågpunkterna är medelvattendjupet omkring 0,2 m, och det maximala vattendjupet omkring 

0,6 m. Vid eventuell framtida exploatering av området bör hänsyn framförallt tas till 

befintliga lågpunkter och de instängda områden som finns utmed vägen. Rinnvägarna som 

korsar området bör också beaktas så att inte nya instängda områden tillskapas. Nära sjön 

Rottnen finns vissa sanka partier som inte bör bebyggas på grund av risken för översvämning, 

vilket studeras mer detaljerat vid senare prövning. Inom LIS-området finns tydliga 

tröskelnivåer som medför att vissa lågpunkter riskerar att översvämmas först när tröskelnivån 

överskridits. När tröskelnivån väl överskridits medför högre vattennivåer att området som 

riskerar att översvämmas gradvis ökar. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022–146127 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter, 

kadmium, bly och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 
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Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 13 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                  

Vegetationen inom området består huvudsakligen av triviallövskog och ädellövskog med 

inslag av björk och tätare partier av gran. Väster om området finns en yta med mycket 

fornminnen i form av en fossil åker av typen röjningsröseområde med blästbrukslämning och 

längs stranden finns ett smalt nyckelbiotopsområde (N 5476 – 1996). Nyckelbiotopen består 

av en rad mycket grova och gamla tallar (en del torrträd och högstubbar). De torra träden har 

insektshål och bohål för fåglar, en del har s.k. mulm. De är också rikligt bevuxna med 

knappnålslavar. Både de torra träden och de äldsta tallarna är spiralvridna i veden, har 

grovgreniga platta kronor samt s.k. pansarbark. Detta nyckelbiotopsområde omfattas inte av 

utredningsområdet. Utanför LIS-området i väster och sydväst finns även små partier med 

jordbruksmark som i dagsläget arrenderas ut.  

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• I Hovmantorps sydvästra del bör strandskyddet varieras och anpassas till den väg som 

går längs sjön och naturligt skiljer av området längs strandskyddet.  

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda boendemiljöer tomter nära natur och vatten.  

• Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt 

framtida markanvändning. 

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter 

• Nära befintlig bebyggelse 

• Förutsättningar för nya attraktiva boendemöjligheter 

• Promenadstigarna i närområdet har förbindelse med stora uppskattade strövområden 

• Småvägar finns redan i området 

• Förutsättningar för att utveckla turism, rekreation och friluftsliv 

• En viss utökning av bebyggelsen i området skulle kunna bidra till att öka allmänhetens 

tillgänglighet i området samt allmänhetens intresse.  

• Kommunal vatten- och avloppsanslutning finns nära och är möjlig. 

 Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, turist- eller friluftsverksamheter 
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Figur 14 – LIS-område Sydvästra Hovmantorp.   
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Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Bevara och förbättra tillgängligheten för allmänheten i området. 

• Befintliga vandringsleder och stigar, ny bebyggelse får inte hindra att området 

används för rekreation och som strövområde. 

• Arkeologiska utredningar kan bli aktuella.  

• Rottnens fiskevårdsområde. 

• Nyckelbiotop ligger i gräns mot LIS-område och skyddas. Området kräver noggrann 

planering för att inte påverka närliggande nyckelbiotopsområde.  

• Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas.  

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

Kommunens bedömning:                  

Området är lämpligt för främst permanentbostäder. Eventuellt kan fritidshus och turist eller 

friluftsverksamheter vara lämpligt. LIS-området ligger inom cykel och promenadavstånd från 

Hovmantorp och betraktas som tätortsnära. Det tätortsnära läget beräknar stärka underlaget 

för service i orten. Området bedöms ha en utvecklingspotential att på sikt utvecklas till en 

attraktiv boendemiljö med boendemiljö med fördelaktigt läge och fina utblickar över sjön 

Rottnen. Attraktiva bostäder i strandnära läge kan locka till kvarboende och inflytning, vilket 

kan innebära ett inflöde av kompetens och skattemedel till kommunen. Ett tillskott på 

bostäder kan även bidra till ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken. LIS-området kan 

långsiktigt antas ge positiva sysselsättningseffekter och/eller kan bidra till att upprätthålla 

serviceunderlaget på landsbygden. Vissa ställen längs strandlinjen kan vara lämpliga för 

anläggningar som gynnar en utveckling av turism och friluftsliv. Potentiell byggelse ska 

utformas på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden.  
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3. LIS-område Strömbergshyttan  

Beskrivning av området:            

Strömbergshyttan är en gammal glasbruksort och ligger längs med väg 25 mellan Lessebo och 

Hovmantorp, strax sydväst om Hyllsjön. Där har funnits flera mindre verksamheter såsom 

restaurang/café, butiker och utomhusteater. I området finns idag en mindre bebyggelsegrupp 

med permanentbostäder, en skidbacke, friluftsområde med mountainbike och en 

orienteringsstuga. Strax öster om Strömbergshyttan ligger en fin rastplats med en offentlig 

badplats i Hyllsjön. Rastplatsen ligger nära Strömbergshyttan men saknar förbindelse för 

gående och cyklister. Strax söder om Hyllsjön ligger Kvarnsjön med väg 25 som en barriär 

emellan. Området har goda möjligheter till kommunikationer med buss och bil är väg 25 

precis intill. Närmsta samhällen med skola, mataffär och tågstation är Lessebo och 

Hovmantorp. I Strömbergshyttan trafikeras väg 25 av 5753 fordon (ÅDT) varav 751 utgörs av 

tung trafik. Skyltad hastighet på sträckan är 70 km/tim. Väg 25 är rekommenderad väg för 

farligt gods. 

Strömbergshyttan berörs av två förorenade områden enligt Länsstyrelsens databas för 

misstänkt förorenade områden (EBH-stödet); Studioglas Strömbergshyttan samt 

Strömbergshyttan Lindefors. Strömbergshyttan (Lindefors) har riskklass 1 vilket betyder 

mycket stor risk för människors hälsa och/eller miljön. Området finns med på Länsstyrelsens 
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prioriteringslista över de mest förorenade områdena i länet. Studioglas Strömbergshyttan 

(fastigheten Linneskruv 1:53) saknar riskklassning, men har identifierats som ett misstänkt 

objekt. Området misstänks vara förorenat då det bland annat funnits en verksamhet som 

använt bly i sin produktion.   

Hyllsjön ligger i centrala delarna av Lessebo kommun med väg 25 som passerar precis vid 

dess södra strand. I södra delen av sjön ligger Ströbergshyttan och en rastplats, annars finns 

det i nuläget ingen bebyggelse i Hyllsjöns närområde. I området kring sjön finns flera mindre 

stigar, blåbärsskogar och små uppskattade badplatser. Sjön är mycket badvänlig med god 

vattenkvalitet. En motionsslinga runt sjön kan vara en lämplig satsning som skulle kunna 

nyttjas av såväl boende, orienterare och gäster. Området har goda förutsättningar att utvecklas 

som ett rekreationsområde. Även en satsning på bostadsbebyggelse, handel och turism i södra 

och sydvästra delen skulle kunna gynna området i sin helhet. Sjön ingår i Öjen med flera 

sjöarnas fiskevårdsområde. Hyllsjön har ett strandskydd på 100 meter i vatten och på land. 

Figur 15 – Bilderna är båda tagna från en av uddarna vid Strömbergshyttan.  

Skred, ras, erosion och översvämning:                  

LIS-områdets mark består huvudsakligen av morän och berg med inslag av torv. Berg i dagen 

finns i områdets östra del. Jorddjupet inom området bedöms till cirka 5–10 m i centrala delen 

med ett avtagande djup åt öster där djupet är cirka 3–5 m. 

Strömbergshyttan är utpekat som ett översvämningskänsligt område utifrån den 

sammanställning av översvämningar som gjorts av Länsstyrelsen i Kronobergs län (2010). De 

områden som översvämmas i denna del är generellt flacka, och kan därmed förväntas få 

begränsade vattendjup. I norra delen finns endast ett instängt område där större vattendjup, 

som mest omkring 1,1 m, kan förväntas. De flesta lågpunkter ligger i anslutning till 

vattendragen, men ett lite större instängt område finns nordost om samhället (i område C), se 

PM-Klimat och översvämningsrisker. Vattendjupet i denna lågpunkt blir som mest omkring 

0,4 m. Invid vägen som utgör LIS-områdets södra gräns finns några mindre instängda 

områden, och vattendjupen i dessa kan bli uppemot 0,6 m som mest. Vid eventuell framtida 

exploatering inom LIS-området bör hänsyn tas till att vatten kan ansamlas i de flacka 

områdena väster om sjön samt i de lite större lågpunkterna. Hänsyn bör även tas till befintliga 

lågpunkter och rinnvägarna genom området. Innan dessa bebyggs bör skyfallssituationen 
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utredas noggrant. Nära sjön finns vissa sanka partier som inte bör bebyggas på grund av 

risken för översvämning.  

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Fagerekeån (vattendrag), SE630054–146540 

 Rottnen 

Vattenkategori Vattendrag 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 16 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

Hyllsjön är en skogssjö med blockiga stränder, blockgrund och vass- och sävfält i västra 

delen. I Hyllsjön förekommer bland annat fiskmås, skrattmås och storlom. Hela området har 

stora landskapsmässiga och biologiska värden som kan bestå om ån inte förstörs genom 

rensningar och omgivande marker inte dikas. I LIS-områdets norra del finns en nyckelbiotop 

(N 2651 – 1995) och en yta med höga naturvärden, därför bör områden inte utökas norrut. 

Nyckelbiotopen består av ett sumpområde med odikade bäckar, öppna kärr och under senare 

tid orörda sumpskogar med stort inslag av gamla senvuxna träd. En hel del socklar finns 

också. Dominerande trädslag är tall och gran med inslag klibbal och glasbjörk. I området 

finns enstaka utsprida fornminnen.  

Strömbergshyttan har ett stort kulturhistoriskt värde och utgör en komplex miljö där varje 

byggnad har ett värde för helheten. Kombinationen sliperi, kvarn och såg har troligen funnits 

vid flera glasbruk i länet men finns nu endast kvar i Strömbergshyttan.  

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Det aktuella området finns med i översiktsplanen utpekat som LIS-område. 

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten. 

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Nära befintlig bebyggelse. 

• Förutsättningar för att utveckla turism, rekreation och friluftsliv. 
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• Förutsättningar för naturnära boende. 

• En viss utökning av bebyggelsen i området ger ett förbättrat underlag för 

samhällsservice. 

• Befintlig bystruktur som kan förtätas och utvecklas. 

• Möjlighet att skapa ett aktivitetsområde med bland annat stigar och leder.  

• En viss utökning av bebyggelsen i området skulle kunna bidra till att öka 

allmänhetetens tillgänglighet i området samt allmänhetens intresse. 

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, handel, hantverk, turist- eller friluftsverksamheter 

Ta hänsyn till vid planering:                  

• Planprogram finns och bör följas upp med detaljplan.  

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Bevara och förbättra tillgängligheten för allmänheten i området. 

• Befintliga promenadstråk och rekreationsområden. 

• Bevara uddarna med små stigar, små badplatser och barrskog som grönområden. 

• Knyt ihop rastplatsen med Strömbergshyttan, bättre för vandring, cykling och 

försäljning. 

• Vid en eventuell exploatering krävs fördjupade inventeringar och utredningar av 

eventuellt förekommande fornlämning.  

• Cykelvägar till Hovmantorp och Lessebo behövs. 

• Säkert sätt för fotgängare och cyklister att säkert ta sig över riksväg 25 för att nå fina 

områden. 

• Eventuella markundersökningar samt åtgärder/saneringar kan behöva utföras innan 

marken blir lämplig för byggnation.  

• Vid utformning av området ska stor hänsyn tas till nyckelbiotopsområdet och skyddas 

från negativ påverkan av åtgärder inom LIS-området. 

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Kontakt med Trafikverket ska ske i god tid före genomförandet, för godkännande av 

möjliga placeringar och detaljutformning för anslutningar.  

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker.  
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Figur 17 – LIS-område Strömbergshyttan. 
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Kommunens bedömning:                  

Området är lämpligt för permanentbostäder, fritidshus och turist- eller friluftsverksamheter 

samt handelsverksamheter. Verksamheter av skilda slag kan även vara lämplig 

markanvändning. Befintliga verksamheter kan byggas ut och nya verksamheter får ett 

strategiskt läge i och med de goda kommunikationsmöjligheterna. Här finns goda 

rekreationsmöjligheter och närhet till service, utbildning och arbete i till exempel 

Hovmantorp, Lessebo och Växjö. I området finns stora förutsättningar att stärka 

turistverksamheter och olika turistattraktioner såsom camping, fiske, utställningar, 

kanotuthyrning med mera kan också vara lämpligt. Strömbergshyttan är redan idag en stor 

resurs för såväl närboende som turister. Området utgör en attraktiv boendemiljö där man bor 

naturnära med skogen in på knuten. Det är viktigt att karaktären på framtida bebyggelse följer 

det befintliga. Den ökade attraktivitet för området som skapas av saneringen kan utspela sig 

på flera sätt, till exempel genom att flera bosatta, företagsetableringar och en ökad turism. 

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för området, bidrar till fler alternativa 

bostadslägen i kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 

behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen. Den främsta besöksanledningen är att se 

glas, glasblåsning och kända glastillverkare som huserar i området. Ett tillskott på bostäder 

kan bidra till ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken.  
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4. LIS-område Djurhultsbro 

Beskrivning av området:                                                             

Djurhult är ett villaområde i Lessebo tätort som ligger sydost om centrum. Det ligger vid sjön 

Läens västra i ett idylliskt läge. Längs strandlinjen finns båtplats, camping och badplats. 

Området skulle kunna utvidgas söderut där det söderut begränsas av en vik och riksväg 25. I 

Djurhultsbro trafikeras väg 25 av 4028 fordon (ÅDT) varav 623 utgörs av tung trafik. Skyltad 

hastighet på sträckan är 90 km/tim. Väg 25 är rekommenderad väg för farligt gods. 

Sjön ingår i ett vattenskyddsområde och i Läens fiskevårdsområde. Den 26 maj 1989 utkom 

det föreskrifter för vad som är tillåtet inom vattenskyddsområdet för Läen. I dessa föreskrifter 

står det inom sjöområdet söder om syftlinjen mellan Lillö och Tångudden får motorer inte 

onödigtvis brukas. Vid all exploatering och verksamhet nära sjön Läen måste därmed stor 

hänsyn tas till hur åtgärden påverkar vattenkvalitén.  Verksamhetsområdet för Lessebo 

pappersbruk är beläget cirka 1 km från LIS-området. Pappersbruket är en tillståndspliktigt så 

kallad A-anläggning, vilket medför att det krävs ett skyddsavstånd till pappersbruket. 

Skyddsavstånd avseende buller och andra störningar måste följas och beaktas vid 

planläggning och exploatering.  

 

152



 

 

 
45 

LIS-plan 
2022-01-18 
Dnr: KS 2020/163 

 

 

Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består av morän med inslag av berg i dagen. Närmast sjön Rottnen 

förekommer organiska jordarter såsom torv, dy och gyttja. Jorddjupet i området bedöms vara 

1–3 m. 

Översvämningsrisken längs sjön är relativt sett störst längs med strandkanten, framförallt i 

viken in mot sjöns utlopp under väg 25. Vid högre vattennivåer i sjön riskerar gradvis större 

områden att översvämmas, men det förekommer inga kritiska trösklar som gör att lågpunkter 

översvämmas. Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas närmare 

vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön. Djurhultsbro är utpekat som ett 

översvämningskänsligt område utifrån den sammanställning av översvämningar som gjorts av 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (2010). En befarad risk som noterades var att höga 

vattennivåer i Läen skulle få dämmen vid Djurhultsbro att brista, vilket skulle medföra att väg 

25/Kalmarvägen och järnvägen skulle översvämmas. Detta är dock inget som hittills har 

inträffat, och denna typ av händelse skulle framförallt påverka områden väster/nedströms om 

LIS-området men även områdena närmast sjöns strand. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Läen (sjö), SE629163–146824 

 Läen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter, 

kadmium, bly och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Otillfredsställande 

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 18 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

Vissa delar av LIS-området berör och tangerar ett objekt med naturvärden (N 6552 – 1996) 

och stor hänsyn ska tas till områdets naturvärden. Ytorna med högt naturvärde består av 

gammal grov lövskog med främst asp och ek. Ganska bördig mark. Vid eventuella åtgärder 

sparas åtminstone rikligt med s.k. evighetsträd av grova aspar och ekar. Denna del bör 

undantas från exploatering. Djurhultsbro är beläget cirka 200 meter från Läseboda bytomt och 

utgörs här av disponentvillan för bruket samt av egnahemsområdet i Djurhult. En mindre del 

av området utgörs av betes- och åkermark. 

Relevanta ställningstaganden i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:         

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.  
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• Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt 

framtida markanvändning. 

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Nära befintlig bebyggelse. 

• En viss utökning av bebyggelsen i området skulle kunna bidra till att öka allmänhetens 

tillgänglighet i området samt allmänhetens intresse. 

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, turist- eller friluftsverksamheter 

Figur 19 – Bilden är tagen mot Djurhult från västra sidan av sjön.   

Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• I Området bör särskild hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövård; Läseboda 

bytomt. 

• Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas.  

• Befintliga promenadstråk och rekreationsområden. 

• Läens fiskevårdsområde. 
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• I Djurhult bör särskild hänsyn tas till hur industriverksamheten i Lessebo påverkar ny 

bebyggelse. 

• Sveaskog äger nästan all mark kring sjön så en dialog bör föras med dem om 

eventuellt intresse för exploatering finns.  

• En liten del av LIS-området berör ett område som har höga naturvärden intill sjön 

Läen och denna del bör undantas från exploatering. Om det finns önskemål om 

exploatering inom område med höga naturvärden behöver en mer detaljerad 

naturinventering genomföras innan dispens från strandskyddet kan lämnas.  

• Aspekter som bullerstörningar och andra störningar som ljus, lukt, damning och andra 

utsläpp till luft kan behöva beaktas. 

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Aktiv jordbruksmark i området bör undvikas för exploatering och förändrad 

användning av jordbruksmark ska undvikas om likvärdig lösning kan åstadkommas på 

annan plats. En värdering av jordbruksmark görs vid en eventuell exploatering. 

• Kontakt med Trafikverket ska ske i god tid före genomförandet, för godkännande av 

möjliga placeringar och detaljutformning för anslutningar.  

• Särskild hänsyn ska tas till den äldre egnahemsbebyggelsen i Djurhultsområdet.  

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker.  

Kommunens bedömning:                    

LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger utrymme för en naturlig utveckling 

av Lessebo tätort. Platsen kan erbjuda boende nära naturen och vatten med god och snabb 

kommunikation till Lessebo tätort med den service som finns där. LIS-området är välbeläget 

och berör inga riksintressen. Det kan vara aktuellt att inom LIS-området anlägga båtbryggor 

och mindre verksamheter kopplade till turism och rekreation samt anlägga vandringsleder 

runtom sjön. Genom att öppna upp möjligheten till turistverksamheter vid sjön kan utveckling 

medge sysselsättning för landsbygdsutvecklingen, vilket i sin tur kan förbättra möjligheterna 

att upprätthålla serviceunderlaget samt bidra till att utveckla kärnområdet och därmed 

kommunen som helhet. Närheten till riksväg 25 kan ge möjligheter att stärka närområdet vad 

gäller sysselsättning och service. I ett kortare tidsperspektiv kan även underlaget för 

kollektivtrafik komma att stärkas och utvecklas med tätare turer och nya stråk. Ett villkor för 

bebyggelse i området bör vara att det ansluts till kommunalt VA. 
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Figur 20 – LIS-område Djurhultsbro.    
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5. LIS-område Blågöl 

Beskrivning av området:                         

Utredningsområdet ligger mellan två små sjöar Blå- och Iglagöl, i utkanten av den nordöstra 

delen av Kosta samhälle. Söder om sjön Blågöl finns två hus och den gamla järnvägsbanken 

för Kosta-Målerås järnväg som fungerar som en avgränsning mot Blågöl. Området ligger i 

direkt anslutning till Kosta och därmed även dess utbud av infrastruktur och service. I 

närheten av Kosta glasbruk hittar man bland annat Kosta Boda Art Hotel, Kosta Café, Kosta 

Outlet och Kosta bad och camping. Även i närområdet finns goda möjligheter till rekreation 

och naturupplevelser. Blågöl ligger nära såväl bostadsbebyggelse som industriområde. I 

närheten av sjön finns promenadstigar som skulle kunna utvecklas till ett stråk runt sjön. På 

vintern brukar sjön frysa och är då utmärkt för skridskoåkning nära Kosta. Blågöl bör ses över 

gällande vattenkvaliteten för att säkerställa att potentiella föroreningar åtgärdas, vilket innebär 

att sjön måste saneras om badmöjligheter ska kunna vara erbjudas. Blågöl har ett strandskydd 

på 100 meter i vatten och på land. 

Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består i öster av isälvssediment och i söder av sandig morän med 

spår av ytligt urberg eller berg i dagen. Kärrtorv finns således i den norra delen av området. 

Jorddjupet inom området bedöms till cirka 3–5 m i norra delen med ett avtagande djup åt 
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söder där djupet är cirka 1–3 m. Isälvssediment och sandig morän lämpar sig i regel bra för 

byggnation medan lerig morän samt kärrtorv kan medför att det behövs förstärkningar i 

grundläggningen utifrån friktionsrisk. Då jordarterna varierar och planeringsunderlaget är 

översiktligt bör markens geotekniska egenskaper och grundvattennivån i jordlagren utredas 

vidare i samband med detaljplanens genomförandeskeden.  

Störst relativ översvämningsrisk finns i norra LIS-området vid Blågöls strand (A), som 

översvämmas redan vid 0,3 m över normalvattenytan, se PM-Klimat och 

översvämningsrisker. Nivån +227,25 m (som visas med rosa i kartan) motsvarar den 

maximala nivån i sjön innan vattnet rinner över vägen vid sjöns sydvästra hörn. Högre 

vattennivåer medför alltså att lågpunkten söder om Gamla Järnvägsgatan riskerar att 

översvämmas (B). Översvämningsrisk längs sjöar förekommer framförallt i LIS-områdets 

norra del utmed Blågöls strand, inklusive i lågpunkten söder om Gamla Järnvägsgatan. 

Översvämningsrisk förekommer också i låglänta områden kring vattendraget nedanför 

Blågöls utlopp. Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas 

närmare vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön och vattendraget. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Lyckebyån (vattendrag), SE630298–147711 

 Lyckebyån 

Vattenkategori Vattendrag 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 21 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

LIS-området gränsar i väster till riksintresseområdet för kulturmiljövården (Kosta G32). 

Området är utpekat som riksintresse då det är länets äldsta sammanhållna bruksmiljö med 

bevarad struktur, bebyggelse och funktioner. Området har ett traditionellt bebyggelsemönster 

och ålderdomlig relation mellan byggnader och vägsystem. Bruket grundades 1742 och 

dagens glashyttor härrör från 1902 och 1978. LIS-området ingår även i riksintresseområdet 

för Försvarsmakten. Öster om området finns ett militärt övningsfält med skjutfält samt ett före 

detta flygfält.   

Ett mindre område del av sumpskog och dels mer öppen myrmark finns i områdets norra och 

östra del. Vegetationen utgörs av tall och gran med inslag av björk, men även viden och 
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senvuxna grannar förekommer i kanten och på större tuvor. Inga rödlistade arter, 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller dokumenterade bevarande värda naturområden berörs. 

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Båda sjöarna finns med i översiktsplanen med bostäder, detaljhandel och verksamheter 

inkluderar industri som tänkt framtida markanvändning. 

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Nära befintlig bebyggelse. 

• Öka attraktiviteten och serviceunderlaget för Kosta som tätort.  

• Området är en förlängning av själva Kosta.  

• Ta tillvara på och utöka turism och besöksnäringen.  

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, handel, hantverk, turist- eller friluftsverksamheter 

Figur 22 – Blågöl vid Kosta.    
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Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Befintliga promenadstråk och rekreationsområden. 

• Potentiell sanering av Blågöl. Om prover visar på förorenade massor måste sanering 

ske innan byggnation.  

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Ny bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till Kostas närmiljö och 

kulturmiljö. 

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk 

utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.  

Kommunens bedömning:                  

Området är i varierande grad ianspråktaget. Sjön Blågöl ligger inom cykel och 

promenadavstånd från Kosta tätort, där lokal handel skulle gynnas vid ökad bebyggelse inom 

föreslaget LIS-område. Här finns en fantastisk kulturhistoria och vacker natur. Olika 

turistattraktioner såsom camping, kanotuthyrning, båtbryggor med mera kan också vara 

lämpligt. Området bedöms lämpligt för en utveckling av permanentbostäder, fritidshus och 

anläggningar för friluftsverksamheter. Nya bostadsområden kan bidra till ett ökat underlag för 

att t.ex. stärka kollektivtrafiken samt skola, bibliotek och lokalt hantverk i närbelägna Kosta. 

Genom fortsatta satsningar på utveckling av Kosta finns möjligheter att stärka kommunen 

som turistmål och på så vis bidra till landsbygdsutvecklingen. Att utveckla detta område som 

LIS kommer inte bara gynna en kommande befolkning utan även den befintliga befolkningen 

på denna plats. Människorna får en möjlighet att dels utveckla sina boenden och samtidigt 

kommer tillgängligheten att öka då tydligare koppling till olika samhällen skapas.  
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Figur 23 – LIS-område Blågöl. 
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6. LIS-område Sydöstra Skruv 

Beskrivning av området:                                               

Nära centrala Skruv på dess sydöstra sida ligger två små sjöar, Bad- och Laxsjön, precis intill 

varandra. LIS-området ligger i anslutning till väg 823 med 419 fordon (ÅDT) varav 39 utgörs 

av tung trafik. Området har tidigare varit en grustäkt som omvandlas till två sjöar med 

gångvägar runtom. I området kring sjöarna finns en grillplats, bostadsbebyggelse, idrottsplats, 

motionsspår och promenadstråk nära strandkanten. Där finns även Skruvs vildmarkscamping 

som drivs ideellt av sportfiskeklubben. I Laxsjön finns goda fiskemöjligheter där fisk 

planteras regelbundet och vid Badsjön finns en fin och välbesökt badplats. I sjön närområde 

finns flera småvägar och mindre bebyggelsegrupper med tillhörande infrastruktur, vilket är en 

gynnsam förutsättning för fortsatt utveckling. Området har ett bra läge nära skog och natur 

med centrum, handel och skolor inom räckhåll och inte har alltför långa avstånd till tåg och 

arbetsmöjligheter i exempelvis Emmaboda och Nybro. LIS-området omfattas av 

grundvattenförekomsten ”Salebodaåsen, Skruv Södra”. Badsjön och Laxsjön har 100 meter 

strandskydd i vatten och på land.  
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Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består till största del av isälvssediment. Angränsande områden 

består till stor del av morän med spår av ytligt berg eller berg i dagen. Jorddjupet inom 

området bedöms till cirka 3–5 m i centrala delen med ett avtagande djup åt öster där djupet är 

cirka 1–3 m.  

I området finns en del instängda områden; norr om idrottsplatsen (A), i östra delen/öster om 

Laxsjön (B) samt i nordvästra hörnet (C). Delvis inom och sydväst om LIS-området finns det 

dessutom ett större flackt och låglänt område (D) där vatten kan ansamlas, se PM-Klimat och 

översvämningsrisker. Vid eventuell framtida exploatering måste hänsyn tas till befintliga 

lågpunkter och det låglänta området väster om sjöarna. Innan dessa bebyggs bör 

skyfallssituationen utredas noggrant. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Linneforsån/Momålaån (vattendrag), SE628427–147374 

 Linneforsån/Momålaån 

Vattenkategori Vattendrag 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter, 

kadmium, bly och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 24 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

Det finns inga kända fornlämningar eller andra kulturvärden inom det föreslagna LIS-området 

eller i dess omedelbara närhet. Vegetationen består främst av ädellövskog. Även inslag av 

blandskog med främst tall, björk och gran förekommer. Sumpskog finns i områdets södra och 

västra del. Inga rödlistade arter, nyckelbiotoper, sumpskogar eller dokumenterade bevarande 

värda naturområden berörs. 

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.  

• Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt 

framtida markanvändning. 
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Figur 25 – Badsjön och camping i Skruv.   

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Kommunalt vatten- och avlopp möjligt.  

• Förutsättningar för strandnära bebyggelse i attraktivt läge. 

• Öka attraktiviteten och serviceunderlaget för Skruv som tätort.  

• Området är en förlängning av själva Skruv.  

• Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.  

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, turistattraktioner, camping- eller friluftsverksamheter 

Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Ta hänsyn till befintliga vandringsleder och stigar, ny bebyggelse får inte hindra att 

området används för rekreation och som strövområde. 

• Befintliga restriktioner gällande grundvattenförekomsten skall följas. 

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk 

utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning. 
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Figur 26 – LIS-område Sydöstra Skruv.  
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Kommunens bedömning:              

Området är attraktivt, tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende. 

Vacker plats, udde med fin vy över sjön. Levande by sommartid, fungerande turism, camping, 

och fotbollsplan. Detta område har goda möjligheter att hjälpa till att lyfta fram Skruvs tätort 

som en lämplig plats för idrott, fritid, friluftsliv, bad och fiske. För såväl boende i Skruv som 

besökare. Det kan stärka service lokalt samt öka besöksnäringen. En utveckling av 

campingplatsen i Skruv skulle kunna förbättra förutsättningarna för friluftsliv och rekreation 

och öka närområdets attraktivitet ytterligare, vilket gynnar näringslivet i hela kommunen. 

Utveckling kan också öka möjligheten att anställa fler och ha längre säsongsöppet. Befintlig 

bystruktur som kan förtätas och utvecklas. Området bedöms lämpligt för en utveckling av 

permanentbostäder och/eller fritidsboende. Exploatering kan stärka lokal handel, 

kollektivtrafik, äldreomsorg och förskola i tätorten Skruv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166



 

 

 
59 

LIS-plan 
2022-01-18 
Dnr: KS 2020/163 

 

 

7. LIS-område Tjugosjö vid Östersjön 

Beskrivning av området:                                               

Området ligger vid Tjugosjö som ligger mellan Linnerydsvägen och Östersjön. Området 

ligger intill Östersjöns västra strand och närmsta samhällsservice finns både i Lessebo och 

Skruv. Befintlig bebyggelse finns redan i Tjugosjö, mestadels fritidshus, vilken kan 

kompletteras med ny bebyggelse. Endast enstaka hus har strandtomt. Med hänsyn till 

bebyggelsen finns det redan infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir 

en fråga i samband med fortsatt bebyggelse samt detaljplanering. LIS-området ligger i 

anslutning till väg 819 med 320 fordon (ÅDT) varav 32 utgörs av tung trafik. Skyltad 

hastighet på sträckan är 70 km/tim. Området ligger också nära statlig järnväg som löper 

mellan Emmaboda och Karlskrona som en del i Kust- till kustbanan och utgör en barriär för 

den fria rörligheten i området. Buller från järnvägen kan eventuellt påverka delar av området. 

Behov av åtgärder för att inte överskrida riktvärden för buller ska utredas inför eventuell 

exploatering. På andra sidan vägen och järnvägen ligger några fåtal hus. Runt Tjugosjö finns 

många fina strövområden och stigar. I närheten av området går utvandrarleden och 

Linnerydsvägen är även ett populärt stråk för turister som cyklar och kör motorcykel.  

167



 

 

 
60 

LIS-plan 
2022-01-18 
Dnr: KS 2020/163 

 

 

Östersjön ligger i södra delen av kommunen, söder om Lessebo tätort och nordväst om skruv. 

Väster om sjön ligger Tjugosjö och en bit om sjön Skruvby. Runt Östersjö finns områden med 

goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv och i sjön finns möjligheter för fiske. 

Östersjö ingår i Östersjöns fiskevårdsområde och har ett strandskydd på 100 meter i vatten 

och på land. 

Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består av fast morän med spår av ytligt berg eller berg i dagen. 

Jorddjupet i området bedöms vara 3–5 m. Översvämningsrisk och lågpunkter förekommer 

framförallt i LIS-områdets östra del utmed strandkanten, där vatten kan bli stående vid 

skyfall. Ökade nederbördsmängder och en förhöjd havsnivå kan medföra översvämningsrisker 

och problem med erosion, vilket ställer krav på ny bebyggelse. Generellt är låglänta områden 

nära sjön relativt sett mer riskutsatta än övriga. Innan dessa bebyggs bör skyfallsanalysen 

kompletteras och skyfallssituationen utredas noggrant i samband med detaljplanens 

genomförandeskeden för att ge en mer korrekt bild av översvämningsrisken. Det är också 

viktigt att inte placera hus för nära branta strandkanter där det finns risk för ras eller skred. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Bäck vid Granön (vattendrag), SE628252–517526 

 Bäck vid Granön 

Vattenkategori Vattendrag 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 27 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

Söder om Östersjö samt i Tjugosjö finns områden med fornminnen i form av 

gårdstomter/bytomter. Tjugosjö ingår i länets kulturmiljöprogram och området är rikt på 

röjningsanläggningar som vällagda stenmurar etc. men även på odlingsytor som undgått total 

stenröjning. Landskapet är småskaligt men åkerstrukturen är relativt väl sammanhållen. För 

tilltänkt ny bebyggelse innebär dessa fornlämningar att ett ställningstagande angående deras 

värde samt avgränsning behöver göras. Sydväst och söder om LIS-området finns två 

nyckelbiotopsområden (N 59 – 2000 och N 6917 – 1998). Nyckelbiotopen består av en rad 

mycket grova och gamla lövträd (en del ask- och aspträd, hamling, vedsvamp och vårtbjörk). 

Inga rödlistade arter eller nyckelbiotoper berörs. Vegetationen inom LIS-området består 

främst av ädellövskog. Även inslag av blandskog med främst tall, björk och gran förekommer. 

Mindre partier sumpskog finns i områdets östra del.  
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Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.  

• Ta tillvara på och utöka turism och besöksnäringen.  

Motiv:                    

• Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Möjlighet att öka och utveckla förutsättningarna för friluftsliv, rekreation och 

turistverksamhet inom vildmark och fiske.  

• Allmänhetens tillgång till området ökar. 

Tänkt utveckling:                   

• Fritidshusbebyggelse, turistattraktioner, camping- eller friluftsverksamheter 

Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid utökad bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Hänsyn till områdets historia och karaktär. 

• Ny bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden i 

området. Arkeologiska utredningar kan bli aktuella.  

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk 

utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning. 

• Vid exploatering förutsätts en tidig dialog med Trafikverket för att säkerhetsställa att 

exploateringen inte påverkar järnvägens riksintressekorridor negativt. 

• Nyckelbiotop ligger i gräns mot LIS-område och skyddas. Området kräver noggrann 

planering för att inte påverka närliggande nyckelbiotopsområde.  

Kommunens bedömning:              

Området är tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende. Platsen är 

attraktiv för vildmarksupplevelser och erbjuder tystnad och avskildhet samtidigt som 

vägförbindelserna till platsen är goda. Området ses som lämpligt för enskild bebyggelse, 

främst fritidshus. Även mindre bebyggelse med turistverksamheter skulle kunna vara 

lämpliga. Potentiell bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till områdets karaktär. 

Fritidsboende här kan göra att fler upptäcker möjligheten till naturen som finns för invånarna i 

Lessebo kommun, vilket kan leda till att fler väljer att bo kvar eller bosätta sig i kommunen. 

En förtätning av den befintliga bebyggelsen kan stäkra lokal handel, kollektivtrafik, 

äldreomsorg och förskola i tätorterna Lessebo och Skruv.     
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Figur 28 – LIS-område Tjugosjö vid Östersjön.  
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8. LIS-område Transjö 

Beskrivning av området:                                               

LIS-området utgörs av en del av ett befintligt relativt tätbebyggt fritidshusområde med 

trädgårdar, gemensamma ytor och ordnat gatunät. I Transjö finns 30-tal bofasta invånare och 

ytterligare några sommarbostäder. Det finns ett glasbruk, Transjö hytta, som är aktivt. Själva 

området i sig är beläget söder om Kosta nära riksväg 28. I området trafikeras väg 28 av 1262 

fordon (ÅDT) varav 223 utgörs av tung trafik. Skyltad hastighet på sträckan är 90 km/tim. 

Väg 28 är rekommenderad väg för farligt gods. Bebyggelsen ligger vid Transjödammens 

sydvästra del i ett idylliskt läge och några med sjötomt. Öster om Transjödammen ligger 

enstaka utspridda fritidshus. Transjödammen används lite till fiske, båt och bad. Transjön har 

100 meter strandskydd i vatten och på land. Dessutom är Transjön en sjö som går över 

kommungränsen till Emmaboda kommun. 

Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består av isälvssediment dominerade av stenigt grus. Jorddjupet i 

området bedöms vara 3–5 m. Översvämningsrisk och lågpunkter förekommer framförallt i 

LIS-områdets östra del utmed strandkanten, där vatten kan bli stående vid skyfall. Ökade 

nederbördsmängder och en förhöjd havsnivå kan medföra översvämningsrisker och problem 

171



 

 

 
64 

LIS-plan 
2022-01-18 
Dnr: KS 2020/163 

 

 

med erosion, vilket ställer krav på ny bebyggelse. Generellt är låglänta områden nära sjön 

relativt sett mer riskutsatta än övriga. Innan dessa bebyggs bör skyfallsanalysen kompletteras 

och skyfallssituationen utredas noggrant i samband med detaljplanens genomförandeskeden 

för att ge en mer korrekt bild av översvämningsrisken. Det är också viktigt att inte placera hus 

för nära branta strandkanter där det finns risk för ras eller skred. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Lyckebyån (vattendrag), SE629753–147688 

 Lyckebyån 

Vattenkategori Vattendrag 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 29 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

Både inom och utanför det utpekade området finns det bevarandevärda områden, bland annat 

där det finns enstaka identifierade fornlämningar i form av gårdstomter/bytomter. Transjö 

ingår i länets kulturmiljöprogram och Transjö utgör en typisk småländsk kombination mellan 

en traditionell agrar miljö och glasbruk. Odlingslandskapet innehåller gott om lämningar av 

stenröjning som odlingsrösen och stenmurar etc. Ytterligare utredningar kan eventuellt 

komma att behövas i kommande detaljplanerings- eller bygglovsprocesser. Vegetationen 

inom LIS-området består främst av ädellövskog. Även inslag av blandskog med främst tall, 

björk och gran förekommer. Våtmarker finns i omedelbar närhet till planområdet främst i 

form av sumpskog/sankmark med naturvärden (klass 2), strax utanför LIS-områdets gräns 

mot sydöst. Sumpskogen är känslig för ökad avvattning och körning med arbetsmaskiner. 

Sumpskogsområdet utgörs av myr- och skogsmosaik. Där finns bland annat viktiga lokaler för 

fågellivet. Inga rödlistade arter eller nyckelbiotoper berörs. 

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.  

• Ta tillvara på och utöka turism och besöksnäringen.  

Motiv:                    

• Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus. 

• Småvägar finns redan i området. 
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• Möjlighet att öka och utveckla förutsättningarna för friluftsliv, rekreation och 

turistverksamhet inom vildmark och fiske.  

• Allmänhetens tillgång till området ökar. 

• Riksväg 28 som kopplar samman Kosta med Emmaboda ligger intill området.  

Tänkt utveckling:                   

• Fritidshusbebyggels, turistattraktioner, camping- eller friluftsverksamheter 

Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk 

utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning. 

• Ny bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden i 

området.  

• Säkerställa att vattenkvalitén inte försämras då den är knuten till Emmabodas 

vattenförsörjning.  

• Vid en eventuell exploatering krävs fördjupade arkeologiska inventeringar och 

utredningar av eventuellt förekommande fornlämning.  

Kommunens bedömning:              

Området är attraktivt, tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende. 

Området är tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende. Platsen är 

attraktiv för vildmarksupplevelser och erbjuder tystnad och avskildhet samtidigt som 

vägförbindelserna till platsen är goda. LIS-området är lämpligt för mindre småhus av 

fritidshuskaraktär. Även mindre bebyggelse med turist- eller friluftsverksamheter skulle 

kunna vara lämpliga. Eventuellt kan besöksnäring vara lämpligt. Potentiell bebyggelse ska 

utformas på ett sätt som tar hänsyn till områdets karaktär. Fritidsboende här kan göra att fler 

upptäcker möjligheten till naturen som finns för invånarna i Lessebo kommun, vilket kan leda 

till att fler väljer att bo kvar eller bosätta sig i kommunen. En förtätning av den befintliga 

bebyggelsen kan stäkra lokal handel, kollektivtrafik och förskola i tätorten Kosta.   
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Figur 30 – LIS-område Transjö.  
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9. LIS-område Ryttarenäset 

Beskrivning av området:                                               

LIS-området är en del av Ormeshaga och ligger söder om Ormeshaga fritidsby. Området 

ligger öster om sjön Rottnen och väster om väg 834 som går från Hovmantorp till bland annat 

Linnehult och Ugnanäs. I området trafikeras väg 834 av 500 fordon (ÅDT) varav 38 utgörs av 

tung trafik. Skyltad hastighet på sträckan är 70 km/tim. Närmsta service finns i Hovmantorps 

samhälle. Det finns i det utpekade området redan en del bebyggelse, vilken kan kompletteras 

med ny bebyggelse. I området finns några mindre lantbruksverksamheter och företag i 

närheten av Ormeshaga. Här finns också några båtplatser. I närheten av området går 

cykellederna ”På tur i glasriket” och Rottnen runt”. Med hänsyn till bebyggelsen finns det 

redan infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir en fråga i samband 

med fortsatt bebyggelse samt detaljplanering. Rottnen har ett utökat strandskydd på 200 meter 

i vatten och på land.  

Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består av fast morän med spår av ytligt berg eller berg i dagen. 
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Jorddjupet i området bedöms vara 3–5 m. Närmast sjön Rottnen förekommer organiska 

jordarter såsom torv, dy och gyttja.  

Översvämningsrisk och lågpunkter förekommer framförallt i LIS-områdets västra del utmed 

strandkanten, där vatten kan bli stående vid skyfall. Ökade nederbördsmängder och en förhöjd 

havsnivå kan medföra översvämningsrisker och problem med erosion, vilket ställer krav på ny 

bebyggelse. Generellt är låglänta områden nära sjön relativt sett mer riskutsatta än övriga. 

Innan dessa bebyggs bör skyfallsanalysen kompletteras och skyfallssituationen utredas 

noggrant i samband med detaljplanens genomförandeskeden för att ge en mer korrekt bild av 

översvämningsrisken. Det är också viktigt att inte placera hus för nära branta strandkanter där 

det finns risk för ras eller skred. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022–146127 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter, 

kadmium, bly och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 31 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

Både inom och utanför det utpekade området finns det bevarandevärda områden, bland annat 

där det finns enstaka identifierade fornlämningar i form av gårdstomter/bytomter. Ytterligare 

utredningar kan eventuellt komma att behövas i kommande detaljplanerings- eller 

bygglovsprocesser. Längs hela strandkanten finns det värdefulla sumpskogar och naturvärden 

som bör beaktas och bevaras vid eventuella byggnation. Vegetationen består av en blandning 

av barr- och lövskog samt mossar med äldre tallskog i anslutning. Även inslag av blandskog 

med främst björk, asp och gran förekommer. Väster om LIS-området finns två smala 

nyckelbiotopsområden (N 4372 – 1996 och N 4435 – 1996). Nyckelbiotopen består av en rad 

mycket grova och gamla lövträd (en del askträd, hamling och vårtbjörk). Inga rödlistade arter 

eller nyckelbiotoper berörs. 

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.  

• Ta tillvara på och utöka turism och besöksnäringen.  
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Motiv:                    

• Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Möjlighet att öka och utveckla förutsättningarna för friluftsliv, rekreation och 

turistverksamhet inom vildmark och fiske.  

• Området kan kopplas samman genom olika vandringsstigar med sjön Vasen. 

• Allmänhetens tillgång till området ökar. 

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, turistattraktioner, camping- eller friluftsverksamheter 

Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Nyckelbiotop ligger i gräns mot LIS-område och skyddas. Området kräver noggrann 

planering för att inte påverka närliggande nyckelbiotopsområde.  

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk 

utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning. 

• Ny bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden i 

området. Arkeologiska utredningar kan bli aktuella.  

Kommunens bedömning:              

Området är tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende. Platsen är 

attraktiv för vildmarksupplevelser och erbjuder tystnad och avskildhet samtidigt som 

vägförbindelserna till platsen är goda. Området är lämpligt för främst fritidshus och turist- 

eller friluftsverksamheter. Eventuellt ka permanentbostäder vara lämpligt. Potentiell 

bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till områdets karaktär. Fritidsboende här 

kan göra att fler upptäcker möjligheten till naturen som finns för invånarna i Lessebo 

kommun, vilket kan leda till att fler väljer att bo kvar eller bosätta sig i kommunen. En 

förtätning av den befintliga bebyggelsen kan stäkra lokal handel, kollektivtrafik, äldreomsorg 

och förskola i tätorten Hovmantorp.      
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Figur 32 – LIS-område Ryttarenäset.   
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Bortvalda områden 
Lessebo kommuns större sjöar som har varit med i utredningen men valts bort redovisas här i 

bokstavsordningen. 

Björnsjön  

Björnsjön ligger nordost om Kosta och har ingen etablerad permanent bebyggelse idag. Det 

finns endast enstaka fritidshus i södra respektive sydöstra delen av sjön. Kring Björnsjön har 

större skogsavverkningar gjorts, vilket har lämnat stora områden öppna. Förutom fiske i sjön 

används sjön och dess omgivning inte särskilt mycket. I området finns relativt goda 

förutsättningar för att utveckla frilufts- och rekreationsverksamhet då det ligger i närheten av 

Kosta och Visjön. Björnsjön är en del av Läens fiskevårdsområde. Nordost om sjön finns ett 

område med särskilda naturvärden och öster om sjön finns ett område med fornminnen. 

Björnsjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och är 

svårtillgänglig. 

Grönösjön 

I östra delen av Lessebo kommun cirka 4 km sydost från Kosta ligger ett område med mindre 

sjöar och sankmarker. Grönösjön är en av sjöarna. Det finns ingen bebyggelse nära sjön bara 

någon enstaka på lite avstånd. Området kring sjöarna är naturreservat och Natura 2000-

områden. I närheten finns även Lövsjö ängar, Tiagöl och Tiafly. I dessa områden finns höga 

naturvärden och nyckelbiotoper. Området bör bevaras för att ge fortsatta goda förutsättningar 

för naturtypens typiska vät- och djurarter. Grönösjön och Tiagöl har 100 meter strandskydd i 

vatten och på land.  

Motiv: Runt Grönsjön finns flera naturreservat, Natura 2000-områden, områden med höga 

naturvärden och nyckelbiotoper. Sjön bör förbli orörd.  

Hacksjön 

Öster om Hovmantorp ligger en mindre sjö, Hacksjön. Där finns idag ett vattenverk i sydväst, 

annars bara något enstaka hus i öst. Sjön och dess närområde används för fiske och som 

strövområde. I området finns mycket småvägar och stigar och det har goda förutsättningar för 

ökad rekreations- och fritidsverksamhet. Om Hovmantorp växer ytterligare kan området i 

framtiden bli viktigt som tätortsnära grönområde. Endast mindre bebyggelse som har med 

rekreation och friluftsliv bör därför tillåtas. I närheten av sjön finns även fornminnen, 

områden med särskilda naturvärden och nyckelbiotoper. Hacksjön är del av ett 

vattenskyddsområde och del av Vasen m.fl. sjöars fiskevårdsområde. Hacksjön har 100 meter 

strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området är bättre att spara som rekreationsområde. Endast enstaka bebyggelse som 

bidrar till att utveckla detta syfte bör tillåtas.  

Kråksjön 

I södra delen av kommunen ligger Kråksjö samt en sjö med samma namn. Det är en liten 

grund sjö med en del sankmark omkring. Närmsta service finns i Skruv cirka 6 km bort. Det 
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finns några enstaka utspridda hus i närheten av sjön. Kråksjön har 100 meter strandskydd i 

vatten och på land.  

Motiv: I området finns endast enstaka utspridd befintlig bebyggelse, det är långt till 

kollektivtrafik och service och sankmark försvårar tillgängligheten i området.  

Kvarnsjön 

Söder om Strömbergshyttan ligger Kvarnsjön. Nära sjöns norra ände passerar riksväg 25 och 

avskiljer sjön från Strömbergshyttan. Kvarnsjön är grund och där finns idag ingen etablerad 

bebyggelse. I nuläget fungerar riksvägen som en stark barriär så det är i nuläget inte lämpligt 

med bebyggelse kring sjön. Riksväg 25 kan i framtiden komma att få en annan sträckning och 

i så fall borde frågan omprövas. Den nuvarande vägen skulle då troligen få mindre trafik och 

lägre hastighet och Kvarnsjön skulle kunna lyftas fram som ett område för fritidsbebyggelse 

och turism. Sjön är del av Öjen m.fl. sjöars fiskevårdsområde och har 100 meter strandskydd i 

vatten och på land.  

Motiv: Området är i nuläget avskärmat från befintlig bebyggelse och det är inte lämpligt med 

bebyggelse men ställningstagandet bör omprövas om riksväg 25 får en annan sträckning.  

Ljudersjön 

Intill Ljuder på dess östra sida ligger Ljudersjön. I sjöns närområde finns flera vägar och 

mindre bebyggelsegrupper. Norr om sjön går järnvägen och på östra sidan finns mindre åkrar 

och ängar samt enstaka utspridd bebyggelse i närheten av sjön och strax en kilometer bort 

Fågelvägen ligger tätorten Skruv. Cirka 1 km söder om sjön ligger Grimsnäs, en större gård 

och några enstaka hus I Grimsnäs finns restaurang och logi annars finns närmsta service i 

Skruv och i Lessebo. För Ljuder finns ett kulturminnesvårdsprogram som beskriver till 

exempel kyrkan med tillhörande bebyggelse Åkerby vägskäl och utvandrarleden. Det är en 

grund sjö och tillgängligheten till sjön försvåras genom stenar, vass och sankmark. 

Naturmiljön i och kring sjön är värdefull för växt- och djurliv. Ljudersjön ingår i Ljudersjöns 

fiskevårdsområde och har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har värdefull kulturhistoria och i närheten finns värdefull glesbygdskaraktär 

samt särskilda naturvärden. Det är också relativt långa avstånd till kommunikationer och 

service samt sjön är svårtillgänglig.  

Löften 

Sjön Löften ligger vid södra kommungränsen och med större delen i Emmaboda kommun. 

Endast cirka 2 kvadratkilometer finns i Lessebo kommun. Där finns endast något enstaka hus. 

Vid sjön har några hotade arter sina lokaler. Större områden med sankmark finns längs sjön. 

Löften har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området innehåller lite bebyggelse hotade djurarter och större delen av sjön i 

Emmaboda kommun.  

Lövsjön 

I östra delen av kommunen ligger Lövsjön. Den ligger inom militärt skjutfältsområde. Nära 

strandlinjen finns ingen bebyggelse men strax söder om sjön ligger den mindre 
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bebyggelsegruppen Lövsjö. Sankmark runt i stort sett hela sjön gör den svårtillgänglig. 

Lövsjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området är svårtillgänglig och har ingen befintlig bebyggelse och är inom militärt 

skjutfältsområde.  

Stampasjön 

Stampasjön, Djupgöl och Vitgöl ligger söder om Kosta och har ingen etablerad permanent 

bebyggelse idag. Det finns några enstaka mindre fritidshus i södra delen av Stampasjön samt 

ett hus norr om Djupagöl. I området finns goda förutsättningar för att utveckla frilufts- och 

rekreationsverksamhet, då det ligger i närheten av Kosta och det går lätt att ta sig till området. 

Stampasjön, Djupgöl och Vitgöl har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och är 

svårtillgänglig.  

Vasen  

Vasen ligger mellan Lessebo och Hovmantorp. Väster om sjön finns Ormeshaga och väg 834. 

Närmsta service med mataffär, skola och tågstation finns i Hovmantorps samhälle cirka 5 km 

norrut. Naturen består av en blandning av barr- och lövskog samt mossar med äldre tallskog i 

anslutning. I Vasen finns ett intresse av fiske. I närheten av Ormeshaga finns mindre 

turistverksamhet, annars är det i dagsläget inga större intressen för rekreation och friluftsliv i 

området trots att det har mycket goda förutsättningar. Sjön ingår i Vasen fiskevårdsområde 

och har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och är 

svårtillgänglig.  

Veden  

Sjön Veden ligger i sydvästra delen av kommunen och sjöns västra halva i Tingsryds 

kommun. Det finns enstaka bebyggelse i närheten i Vedamåla. Sjön ligger avsides med 

mindre goda förutsättningar för service och kommunikation. Kring sjön är det näst intill orört 

med vass och sankmarker. Veden har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice och är värdefullt för växt- och djurliv.  

Videsjön  

Väster om Ljuder och delvis i Tingsryd kommun ligger Videsjön. På våren är sjön vattenfylld 

men på sommaren består området av våtmark och våtmarksväxter. Området är ett 

naturskyddsområde klass 1 med särskilt höga naturvärden och innehåller många 

nyckelbiotoper samt även fornlämningsområden. Det är en väldigt viktig våtmark för 

fågellivet och kommer troligen att bli ett Natur 2000-område enligt fågeldirektivet. Sjön 

ligger också inom riksintresse för naturvård. Videsjön har 100 meter strandskydd i vatten och 

på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice och är mycket värdefullt för växt- och 

djurliv. Ett viktigt fågelområde och troligen blivande Natura 2000-område.  
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Visjön  

I nordöstra delen av kommunen ligger Visjön, några kilometer nordost om Kosta. Den är en 

del av ett naturreservat och dess omgivning består i stora delar av en 100-årig barrblandskog 

med inslag av ännu äldre tallskog längs stränderna och på öarna. Väster om sjön finns en 

vandringsled på cirka 6 km runt om sjön och ett flertal stigar. I södra delen av sjön ligger 

enstaka bebyggelse. Från sjön är det cirka 3 km till närmsta samhällsservice i Kosta och det är 

även cirka 3 km till väg 28. Området används som frilufts- och strövområde av många 

framförallt av boende i Kosta. Det har goda förutsättningar och bör bevaras och utvecklas som 

friluftsområde och strövområde för boende i Kosta och för besökare. Visjön har 100 meter 

strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området är mycket värdefullt för växt- och djurliv och är ett naturreservat som är 

populärt för rekreation och friluftsliv.  

Västersjön  

Västersjön ligger öster om Tjugosjö och öster om Östersjön. Västersjön är avskilt från större 

delar av bebyggelsen på grund av Linnerydsvägen och järnvägen. Nära strandlinjen finns 

ingen bebyggelse och sjön är svårtillgänglig på grund av sankmark. Öster om sjön är ett av 

kulturminnesprogrammets områden och där finns också två nyckelbiotopsområden. Området 

kring sjön är relativt opåverkat och ligger något avsides från bebyggelse och infrastruktur. 

Västersjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag, är 

svårtillgänglig och har höga naturvärden.  

Åskällen 

Åskällen är en liten sjö vid Sibbamåla i södra delen av Lessebo kommun. Kring sjön finns 

ingen bebyggelse men höga värden för växt- och djurliv. Åskällen har 100 meter strandskydd 

i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och har 

naturvärden för växt- och djurliv.  

Älgasjön  

Älgasjön ligger cirka 3 km väster om Kosta. Kring sjön finns ingen bebyggelse förutom en 

fritidsvilla med strandtomt. Området norr om sjön innehåller mycket sankmark och i närheten 

finns särskilda naturvärden. Älgasjön är en del av Läens fiskevårdsområde och har goda 

förutsättningar för friluftsliv. Älgasjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har nästan ingen bebyggelse idag och 

har naturvärden för växt- och djurliv. Området är istället lämpligt för fiske och rekreation.  

Öjen 

Öjen ligger väster om Lessebo och centralt i kommunen. Den används för fiske, annars 

används inte sjön och dess närområde särskilt mycket. Det finns en före detta badplats i södra 

delen av sjön och några grillplatser. Väster om sjön finns flera fina grusvägar som har 

förbindelse med cykelleder och strövområden kring Hovmantorp, Ormeshaga, Rottnen och 
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Vasen. Norr om Öjen går järnvägen och riksväg 25. Öster om Öjen ligger ett verksamhets- 

och industriområde. Det finns vissa områden med förorenad mark på östra sidan av sjön.  

Motiv: Öjen har nästan ingen bebyggelse. Flera kända fornlämningar finns runt sjön. Runt 

sjön finns också flera områden med sumpskogar och sankmarker. Sjön är även attraktiv för 

friluftslivet. Potentiellt förorenade områden finns vid den östra delen av sjön. Området är 

istället lämpligt för fiske och rekreation. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  

Ett tematiskt tillägg till en översiktsplan skall miljö bedömas enligt Miljöbalken om dess 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen 

är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen 

utgör en process som inleds med att man avgör om en miljöbedömning krävs och som sedan 

fortsätter med avgränsning och framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljökonsekvensbeskrivningen utgör det dokument där den betydande miljöpåverkan som 

planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga 

alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall 

också identifieras, beskrivas och bedömas. Kommunen har i detta fall ansett att en 

miljöbedömning skall genomföras.  

Avgränsning av MKB 

Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på principiella diskussioner om tänkbara 

konsekvenser som kan beskrivas. Resonemanget om exempelvis påverkan på naturmiljö och 

allmänhetens tillgänglighet sker på en generell nivå för att hitta de faktorer som är viktiga att 

studera vidare i samband med kommande prövningar. När det arbetas fram ett tematiskt 

tillägg till översiktsplanen skall miljökonsekvensbeskrivningen vara översiktlig, se till 

helheten och inte gå in på detaljer för varje delområde som behandlas i det tematiska tillägget. 

Miljöeffekterna specifikt för varje enskilt föreslaget utvecklingsområde i det tematiska 

tillägget till översiktsplanen beskrivs inte i denna miljökonsekvensbeskrivning. Detta kommer 

istället att utredas i samband med detaljplaneläggning och lokaliseringsprövning av enskilda 

objekt. Miljöbedömningen har gjorts utifrån de miljömässiga konsekvenserna av 

planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen skall fokusera på enligt reglerna om 

miljöbedömning de aspekter av planen som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Negativa och positiva potentiellt betydande miljökonsekvenser för Lessebo kommun för 

tematiska tillägget vad gäller landsbygdsutveckling i strandnära lägen bedöms vara: 

• Påverkan på växt- och djurliv 

• Påverkan på rekreationsvärden och friluftsliv (allmänhetens tillgänglighet) 

• Påverkan på kulturmiljövärden 

Följande miljömål kan uppnås med hjälp av förslaget: 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Levande sjöar och vattendrag 
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• Ingen övergödning 

Miljökonsekvenser 
Nedan beskrivs det tematiska tillägget samt nollalternativets översiktliga och generella 

konsekvenser avseende biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, 

mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och 

kulturlämningar och annat kulturarv. Kapitelindelningen utgår ifrån innehållskraven i MKB 

enligt 6 kap. MB. 

I kapitlet görs en jämförelse mellan alternativen Nollalternativ och planförslag. Nollalternativ 

beskriver en utveckling utan de åtgärder som föreslås i det tematiska tillägget till 

översiktsplanen. Beskrivningen av utvecklingen i ett nollalternativ blir ett resonemang utifrån 

den allmänna utvecklingen i stort. Vid behöv ges förslag på förebyggande åtgärder som kan 

eliminera eller minimera de eventuella negativa konsekvenserna. Konsekvenser och 

åtgärdsförslag i detalj hänskjuts till kommande prövningar, då detaljlokalisering och 

utformning av tänkt exploatering är bestämd.  

Befolkning, bebyggelse och hälsa 

Nollalternativet  

Alternativet innebär att utbyggnaden strandnära utvecklingsområden inte grundas på något 

tematiskt tillägg till översiktsplanen. Detta innebär att en etablering av strandnära bebyggelse 

kan ske vid alla kommunens vattendrag. Resultatet kan bli en spridd utbyggnad, vilket kan 

minska möjligheterna att uppnå kommunens översiktsplanestrategier. Risk för att konflikter 

uppstår med olika intressen är stora. Alternativet innebär en brist på kommunal styrning av 

vilka områden där landsbygdsutveckling skall ske. Detta riskerar att medföra en osäkerhet hos 

kommuninvånare om vad som gäller. Likaså medför alternativet en ökad osäkerhet för 

exploatörerna då kommunens politiska vilja kring landsbygdsutveckling inte finns redovisade. 

Detta kan medföra att en exploatör väljer en annan kommun att exploatera i, vilket bedöms 

påverka syftet med att erhålla en levande landsbygd.  

Sjönära tomter är alltid attraktiva. I nollalternativet får man svårigheter att erbjuda attraktiva 

boendeformer, vilket i sin tur kan medföra att utflyttningen från kommunen ökar eller att man 

som nybyggare väljer en annan kommun att bosätta sig i. Utflyttningen ökar risken för 

nedskärningar i både serviceutbud och kollektivtrafik, vilket bidrar i sin tur till att 

bilberoendet inom kommunen ökar, vilket även bedöms påverka miljömålet ”Begränsad 

klimatpåverkan” negativt.  

Planförslag  

Genom det tematiska tillägget har kommunen starkare möjlighet att styra 

landsbygdsutvecklingen och exploateringen av strandnära områden, till vissa platser inom 

kommunens gränser. Bedömningen är att det i första hand gäller att exploatera de områden 

som gränsar till en redan samlad bebyggelse. Att samla den strandnära bebyggelsen till redan 

samlad bebyggelse främst i tätortsnära lägen har många fördelar. Bland annat är det mer 

ekonomiskt att dra kommunalt vatten- och avlopp och boende får närmare service av olika 
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slag såsom skola och dagligvaruhandel. Man får också ha kvar mycket av den 

sammanhängande orörda naturen som är stor tillgång i Lessebo kommun. Planförslaget 

bedöms bidra till att andelen befolkning inom kommunen ökar och att man erhåller en 

levande landsbygd.  

Samlad bedömning  

Planförslaget bedöms medverka till positiva konsekvenser då alternativet bidrar till en större 

inflyttning inom kommunen, vilket ger ett bättre underlag till service, landsbygdsutveckling 

och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken skulle även kunna komma att utökas i turtätheten till och 

från dessa områden. Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser.  

Mark, djur, växter och biologisk mångfald 

Nollalternativet  

Att peka ut utvecklingsområden som är lämpliga för strandnära exploatering bedöms som 

positivt. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför att man erhåller en mycket otydlig 

styrning och får ut både landskapsbildssynpunkt och naturmiljösynpunkt ses som sämre än 

planförslaget. En spridd utbyggnad som nollalternativet medför bedöms medföra en mer 

negativ påverkan på naturmiljön än om man har en styrning mot vissa områden, även om 

kommunen har möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom 

prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Genom det 

tematiska tillägget kan kommunen tidigare och på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt ta 

ställning till vilka av områdena som en eventuell exploatering bör hänvisas till. Konflikter kan 

då undvikas i tidiga skeden. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser. Totalt 

sett medför dock alternativet sannolikt att färre strandnära områden exploateras, vilket ändå 

kan vara positivt för växter och djur m.m. i förhållande till planförslaget.  

Planförslaget 

Lessebo kommun har goda förutsättningar för att använda sig av LIS-områden då ett stort 

antal sjöar finns. Sjöarna omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna. 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 

vattenstånd (strandskyddsområde). Både landsidan och vattensidan utgör såldes 

strandskyddsområden. Länsstyrelsen får utöka strandskyddet till 300 meter. I Lessebo 

kommun gäller 100 meter i alla sjöar och vattendrag förutom sjön Rottnen som har 200 

meters strandskydd på landområdet och i vattenområdet. Det tematiska tillägget föreslår 

utvecklingsområden i anslutning till sjönära lägen. Ambitionen från kommunens sida är dock 

att ny- och tillbyggnad sker på en restriktion i förhållande till natur- och kulturmiljö och 

handlar alltså inte om att minska allmänhetens tillgänglighet till strandzonen snarare tvärtom. 

Genom en strandnära exploatering kan även allmänheten få tillgång till områden som de 

tidigare inte har haft vilket även gynnar friluftsliv och turism. Det handlar om avvägning 

mellan enskilda och allmänna intressen. I samband med detaljplaneläggning och 

lokaliseringsprövning av enstaka fastigheter som omfattas av de generella 

strandskyddsbestämmelserna kan dispens från strandskyddet behöva sökas. I dispensansökan 

kommer allmänhetens tillgänglighet till strandzonen och påverkan på växt- och djurliv att 

konsekvensbeskrivas.  
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Inget av föreslagna LIS-områden berör Natura-2000, naturreservat, kulturreservat, 

riksintresseområde för naturmiljö, riksintresseområde enligt 4 kap. Miljöbalken samt 

biotopskyddade objekt. De utpekade LIS-områden har stora biologiska och 

landskapsbildsmässiga värden. Många har även stora värden för kulturmiljön. Påverkan på 

dessa områden beror till stor del på detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt 

att på denna övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ 

påverkan finns men det bör vara relativt lätt att undvika konflikter genom att detaljstudera 

områdena ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Detta medför att konsekvenserna bedöms som 

relativt begränsade.  

En del av områdena kan även påverka positivt och gynnas av en exploatering. Ett exempel på 

detta är LIS-område ”Fiskesbro ut mot Ormeshaga” där de landskapsmässiga och biologiska 

värdena kan bestå om de får behålla sin halvöppna karaktär. Bebyggelse och boende på 

landsbygden kan många gånger resultera i positiva effekter genom att det medverkar till att en 

landskapsbevarande hävd skapas eller fortlöper. Detta kan till exempel kombineras med ett 

fritidsintresse exempelvis en hästgård. En bebyggelsegrupp kan ge goda möjligheter att 

utveckla en gemensam avloppslösning med minireningsverk, att få gemensam skötsel och 

kanske också att samlas kring gemensamma intressen. Goda möjligheter finns också att 

åstadkomma lokala lösningar för energianvändning till exempel solceller, solvärme och 

biobränsle. Vidare ökar möjligheterna för att utveckla en lokal livsmedelsproduktion samt 

besöksnäring. Prövning av enstaka hus sker i samband med bygglovsprövning som också 

innefattar en lokaliseringsprövning. I samband med lokaliseringsprövningen tar man beslut 

om byggnadens lämplighet i landskapet då bör frågorna om skiften och ägogränser beaktas.  

Sammanfattningsvis kan sägas att i samtliga LIS-områden kommer naturmiljöer med 

allmänna värden för djur- och växtliv att omvandlas till exploaterade miljöer med litet 

utrymme för skydd, födosök och föryngring. Konsekvenserna av en utbyggnad inom 

föreslagna områden bedöms inte bli stora eftersom ersättningsmiljöer finns i stor utsträckning. 

Det finns dock en risk att miljöer med högre värden än allmänna för djur- och växtliv 

påverkas indirekt genom att närheten till vattnet medför ökat tryck på att uppföra 

anläggningar vid vattnet eller siktröjning i värdefulla trädskikt.  

Samlad bedömning 

Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på 

detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna övergripande nivå 

bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ påverkan finns i både 

nollalternativet samt i det tematiska tillägget, men det bedöms vara relativt lätt att undvika 

konflikter genom detaljstudier. Åtgärder kan också genomföras som minskar eller eliminerar 

de negativa konsekvenserna. Det tematiska tillägget ger en tydlig styrning att optimera 

utnyttjandet av de områden som är möjliga för en exploatering. Detta förväntas ge 

förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden minimeras. Att inte peka ut områden 

(nollalternativet) medför att man erhåller en otydlig styrning och risken för att man erhåller en 

spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter är stor. Detta gäller framför allt områden 

som inte är skyddade med lagstiftning. Dessa negativa konsekvenser för naturmiljön bedöms 

vara större än de negativa konsekvenserna av att exploatera strandnära områden enligt det 

tematiska tillägget.  
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Föreslagna åtgärder 

I samband med fortsatt planering av föreslagna LIS-områden måste ett ökat behov av 

vattenanläggningar i anslutning till bostadsområden, fritidsbyar och campingområden beaktas 

och planeras för så att man därmed kan finna de lämpligaste platserna för detta samt bedöma 

lämpligheten utifrån hänsyn till vattenbrynets ekologiska funktioner och vattenområdenas 

känslighet med flera aspekter. Uppförande av vattenanläggningar samt muddring med flera 

vattenverksamheter omfattas av särskilda bestämmelser i Miljöbalkens 11 kapitel och måste 

prövas i enlighet med dessa. Påverkan från siktröjning, vägdragningar och promenadstråk 

med mera på områden som är värdefulla för växt- och djurlivet i zonen mellan LIS-området 

och vattnet måste utredas.  

Landskapsbild 

Nollalternativet  

Nollalternativet antas inte medföra några betydande förändringar på landskapsbilden. 

Tillfälliga förändringar kan uppstå i samband med skogsbruksåtgärder då sluten skogsmark 

omvandlas till hygge. Även förändringar i träslag exempelvis omföring av lövskog till 

barrskog kan förändra landskapets karaktär. Mer permanenta förändringar uppstår om 

åkermark omvandlas till skogsmark och öppet landskap därmed omvandlas till slutet 

landskap.  

Planförslaget  

Ett genomförande av planen innebär att ett antal områden kommer att omvandlas från 

obebyggd mark till bebyggd mark med omgivande hårdgjorda ytor, belysning, staket m.m. 

När skogsmark tas i anspråk kan omvandlingen upplevas som att sår uppstår i ett 

sammanhängande skogsområde. När odlingsmark tas i anspråk kan upplevelse av fri rymd 

och historiska sammanhang gå förlorade. Generellt bedöms att ett genomförande av planen 

inte medför några större konsekvenser för landskapsbilden. Utbyggnaden är genomgående 

småskalig och förändringarna kommer främst att upplevas lokalt.   

Samlad bedömning 

Nollalternativet antas inte medföra några betydande förändringar på landskapsbilden även om 

tillfälliga förändringar kan uppstå. Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

Konsekvenserna av den föreslagna exploateringen inom de utpekade LIS-områdena bedöms 

sammantaget bli ringa då det handlar om en småskalig utbyggnad där ianspråktaget inte antas 

medföra större förändringar. Dock bör landskapet vid området ”Ekebacken” särskilt beaktas 

vid detaljplaneläggning.  

Kulturmiljö  

Nollalternativet  

Nollalternativet bedöms påverka kulturmiljön negativt då exploatering av strandnära områden 

kan ske längs med alla sjöar inom kommunens gränser. Påverkan blir särskilt tydlig inom 

områden som saknar formellt skydd genom lagstiftning. Ett sådant exempel är de områden 
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som är medtagna i Kronobergs kulturminnesvårdsprogram. Kommunen har dock möjlighet att 

påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom prövningar i samband med 

strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Genom det tematiska tillägget kan kommunen 

tidigare och på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt ta ställning till vilka av områdena 

som en eventuell exploatering bör hänvisas till. Konflikter kan då undvikas i tidiga skeden. 

Förutsättningarna för att erhålla fortsatt beteshävd inom landskapet bedöms vara mindre i 

nollalternativet jämfört med planförslaget.  

Planförslaget  

Inget område som klassas som kulturreservat berörs av de utpekade utvecklingsområdena. 

Dock berörs ett riksintresse för kulturmiljö, LIS-område ”Ekebacken”. Området utgörs av en 

bruksmiljö med bebyggelse från 1700-talen och 1800-talen. I LIS-planen föreslås Ekebacken 

att exploateras med permanentbostäder. I samband med detaljplaneläggningen bör särskild 

hänsyn tas till kulturmiljövärdena inom området. Området bör exploateras med en varsamhet 

och särskilt bör exploateringsgraden och områdets gestaltning beaktas. En exploatering inom 

Ekebacken behöver inte medföra negativa konsekvenser på kulturmiljövärdena. Tvärtom kan 

det vara så att kulturvärdet kan förstärkas. Ytterligare kulturmiljöutredningar bör göras i 

samband med detaljplanläggning för att undvika att negativa konsekvenser uppstår.  

Ett antal fornlämningar kommer att beröras av utvecklingsområdena och ianspråktagande av 

marken runt fornlämningarna kan medföra att sammanhangen mellan lämningarna och 

landskapet går förlorat vilket skulle minska förståelsen för fornlämningarnas betydelse och 

därmed förståelsen av landskapets historia. Fasta fornlämningar bör undersökas i samband 

med detaljplaneläggningen. Intrång bör undvikas så långt som möjligt. Om intrång görs i fasta 

fornlämning måste tillstånd enligt kulturmiljölagen sökas. LIS-planen bedöms bidra positivt 

till att skapa en levande landsbygd. Förutsättningarna för att erhålla fortsatt hävd inom 

landskapet bedöms öka i och med att fler människor flyttar till landsbygden. En fortsatt 

beteshävd av kulturmarkerna är en förutsättning om miljöns kulturhistoriska värde skall 

bibehållas. Även ur landskapsbildningssynpunkt är det angeläget att den öppna odlingsmarken 

fortsätter att hävdas.  

Sammanfattningsvis kan sägas att påverkan på kulturmiljön beror till stor del på 

detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt på denna övergripande nivå 

bedöms hur stora konsekvenserna kan bli. Man kan dock säga att det finns en risk för negativ 

påverkan på kulturmiljön då framför allt av den exploatering som föreslås inom ”Ekebacken”. 

Vidare utredningar av påverkan på kulturmiljön bör genomföras i detaljplaneskedet.  

Samlad bedömning 

Att peka ut utvecklingsområden bedöms bidra till att skapa en levande landsbygd och 

förutsättningarna för att det gamla kulturhistoriska landskapet skall hävdas ökar vilket bedöms 

vara positivt för kulturmiljön. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser 

speciellt för de kulturhistoriska områden som saknar lagskydd. Även om det finns möjlighet 

för kommunen att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom prövningar i 

samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning så är risken större att 

kulturmiljöintressena inte alltid hanteras på rätt sätt när bedömningen sker i varje enskilt fall, 
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utan den övergripande vägledning som det tematiska tillägget till översiktsplanen kommer att 

göra.  

Föreslagna åtgärder  

Utformning av bebyggelse inom riksintresse för kulturmiljövården måste ske med stor hänsyn 

till de kulturhistoriska värdena. Ett gestaltningsprogram och en kulturhistorisk utredning 

avseende påverkan på kulturmiljön bör upprättas i samband med detaljplaneläggning. 

Speciellt gäller detta område ”Ekebacken”. Påverkan på förekommande fornlämningar måste 

utredas och hanteras i enlighet med kulturminneslagens bestämmelser.  

Naturresurser  

Nollalternativet  

Om man inte har någon styrning i kommunen hur man vill att bebyggelse skall placeras finns 

viss risk för att bebyggelse eller andra anläggningar placeras i nära anslutning till 

naturresurser i kommunen. Kommunen har möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i 

strandnära lägen genom prövningar i samband med strandskyddsdispenser och 

bygglovsprövning.   

Planförslaget  

Det tematiska tillägget innebär att kommunen i ett tidigt skede samlar bebyggelse och annan 

rörelse i strandnära lägen till de platser där de inte kommer i konflikt med naturresurserna. I 

och med detta tematiska tillägg kommer kommunen att i tidigt skede kunna ta ställning till var 

exploatering är lämplig. Konflikten med naturresurser bedöms bli försumbar.  

Samlad bedömning  

Genom att anta detta tematiska tillägg till översiktsplanen kan kommunen tidigare och på ett 

mer systematiskt och genomtänkt sätt ta ställning till vilka av områdena som en exploatering 

är lämplig. Detta gör att konflikter kan undvikas i tidiga skeden.  

Vatten och klimat 

Nollalternativet  

I nollalternativet finns inga utpekade områden där strandnära exploatering avses ske. Detta 

innebär att en exploatering kan genomföras längs med alla sjöar inom kommunens gränser 

och svårigheter kan då uppstå med att samla bebyggelsen i grupper. Möjligheterna till att 

etablera gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och dyl. minskar. En viss påverkan på 

vattenskyddsområdena kan förväntas. I nollalternativet finns risk för negativa konsekvenser 

eftersom möjligheterna till samordning blir mycket små.  

Planförslaget 

Enligt det tematiska tillägget skall miljökvalitetsnormer för vatten tillgodoses i samband med 

byggande på landsbygden. Det kan komma att innebära att kommunen är tvungen till att avslå 
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en bygglovsansökan om ett projekt påverkar MKN i samband med strandnära boende till 

exempel om en vatten- och avloppsanordning utformas på ett sådant sätt att den inte uppfyller 

kraven. Det tematiska tillägget bidrar till att strandnära bebyggelse kan samlas i grupper på 

utpekade platser. Detta kan resultera i positiva effekter genom att gemensamma 

avloppslösningar, infrastruktur och energianvändning med solceller och dyl. kan användas 

gemensamt. Vid förtätning kan även gamla enskilda avloppslösningar ersättas och kopplas på 

en gemensam avloppsanläggning. Detta bedöms medföra positiva effekter avseende utsläpp 

och påverkar därför indirekt den ekologiska statusen i kommunens vattendrag.   

Självklart innebär en strandnära exploatering ett ökat befolkningstryck på strand- och 

vattenzonen. Beroende på vad som etableras i anslutning till de utpekade sjöarna i det 

tematiska tillägget blir den negativa påverkan olika och därför är det svårt att i nuläget göra 

den bedömningen. Olika vattendrag är också olika känsliga för olika påverkan. I samband 

med dispensansökan från strandskyddsbestämmelserna kommer effekter och konsekvenser av 

den tänkta verksamheten att beskrivas. I Lessebo kommun finns vattenskyddsområden och 

fyra av de föreslagna utvecklingsområdena för strandnära exploatering berörs. Viss 

restriktivitet bör gälla i dessa områden med ny bebyggelse till exempel är det viktigt att 

dricksvatten, avlopps- och dagvattenhanteringen sker på ett säkert sätt. Råvattenintaget i sjön 

Rottnen ligger precis vid det planerad LIS-området Fiskesbro ut mot Ormeshaga, och intaget i 

sjön Läen ligger nära LIS-området i Djurhultsbro. 

Samlad bedömning 

Totalt bedöms de positiva konsekvenserna med möjlighet till gemensamma avlopps, 

infrastruktur och energilösningar överstiga de eventuellt negativa effekterna i nollalternativet. 

Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser. 

Föreslagna åtgärder 

För de tre LIS-områden som berörs av vattenskydd bör en VA-utredning och en 

förprojektering av VA utföras i samband med planprocess.  

Luft 

Nollalternativet  

Ett av de största hoten med det ekologiskt hållbara utvecklingsarbetet är avsaknaden av en väl 

fungerande infrastruktur där järnväg och busstrafik till stor del kan täcka behoven inom 

transportsektorn. Nollalternativet bedöms medföra ett ökat bilberoende då underlag för att 

utveckla kollektivtrafiken saknas.  

Planförslag 

Planförslaget kan medföra ökad trafik då boende på landsbygden ofta har dubbel bilpark i en 

familj. Boendet på landsbygden kan också medföra ökad vedeldning, vilket kan vara något 

negativt. Dock anses inte detta medföra någon stor negativ påverkan så att utbyggnaden på 

landsbygden skulle begränsas.  
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Samlad bedömning 

Planförslaget kan medföra att kollektivtrafiken ökar på landsbygden men detta bedöms vara 

en positiv ökning om boende väljer det kollektiva resandet istället för att använda egen bil. 

Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser. 

Sociala och ekonomiska konsekvenser 

Nollalternativet  

Hållbar utveckling är det övergripande målet för regeringens politik och på regional nivå för 

arbetet för en hållbar utveckling en prioriterad fråga. Nollalternativet bedöms påverka de 

sociala och ekonomiska parametrarna negativt eller inte alls. Dels kan läget stagnera och vara 

på den nivå det är idag med avseende på bland annat kommersiell service. Nollalternativet 

medverkar inte till att man får en sammanhållen bebyggelse och på så sätt främjar service. 

Alternativet medverkar också tillgängligheten till platser som kan utvecklas för friluftslivet.  

Planförslag 

Planförslaget kan medföra ett ökat underlag på landsbygden för att kunna upprätthålla 

kommersiell service. Tillgängligheten till naturen ökar och därmed anses livskvaliteten för 

många att öka. Ökar tillgängligheten till naturen kan det vara en lockelse för andra än egna 

kommuninvånare att nå ut till dessa platser. Turismen kan öka och därmed kan andra rörelser 

i kommunen få möjligheter att utvecklas och växa.  

Samlad bedömning 

Det tematiska tillägget bedöms medföra att den kommersiella servicen ökar på landsbygden 

och det anses som positivt. Människor känner sig trygga när detta finns i dess närhet. Om 

tillgängligheten till naturen ökar genom att man underlättar för friluftslivet kan också 

människor som inte annars hittar ut till naturen komma dit. Tillgängligheten kan också 

medföra att rörelsehindrade lättare kan komma ut i naturen.  

Påverkan på miljömålen  
Det huvudsakliga syftet med föreliggande tematiska tillägget är att bidra till att de sexton 

miljökvalitetsmålen uppfylls. I detta avsnitt görs en bedömning av scenariernas påverkan på 

miljömålen. Endast de miljömål som berörs av projektet bedöms.  

God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 

sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”.  

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 
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Nollalternativet  

Om inget tematiskt tillägg antas, finns ingen plan för hur kommunen skall utnyttja de positiva 

faktorer som finns inom kommunens gränser och på så sätt locka till sig nya invånare. Ingen 

styrning finns för hur man skall arbeta för att få en levande landsbygd. Nollalternativet 

bedöms inte bidra till en hållbar samhällsutveckling.  

Planförslaget  

I Lessebo kommun är bebyggelsetrycket och invånarantalet relativt lågt trots att kommunen 

kan erbjuda en mycket vacker natur med många vattendrag. Vattennära lägen är alltid 

intressanta ur en exploateringssynpunkt då de är mycket attraktiva för boende. För att skapa 

och bevara en levande landsbygd krävs att den attraktionskraft som finns i kommunen tas om 

hand på ett så bra sätt som möjligt för både människor och miljö. Då andelen sjöar inom 

kommunen är relativt hög finns en potential att kunna använda delar av dessa sjöar på ett 

sådant sätt att samexistens uppnås mellan människa, djur och natur. Landsbygdsutveckling 

handlar också om att binda samman intressen vid vattnet, vid stranden och omgivande 

landsbygdsstruktur med tillhörande infrastruktur. Genom att ett tematiskt tillägg antas främjas 

en etablering av en strandnära exploatering. Det tematiska tillägget är ett led i att försöka 

skapa och bevara en levande landsbygd, vilket bidrar till ett steg mot en hållbar 

samhällsutveckling.  

Nollalternativet  

Planförslaget bedöms innebära ökade möjligheter att bidra till att miljömålet uppfylls. 

Nollalternativet bedöms minska möjligheten att uppfylla miljömålet.  

Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd”.  

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 

Nollalternativet 

Nollalternativet bedöms innebära att en strandnära exploatering kan ske runt alla kommunens 

vattendrag. Huruvida den biologiska mångfalden kommer att påverkas beror till stor del på 

var och hur en etablering sker i detalj. Därför är det svårt att i nuläget göra en bedömning av 

etableringarna konsekvenser och effekter.  

Planförslaget  

Det tematiska tillägget innebär att kommunen genom analyser har kunnat undanta de 

känsligaste vattendragen från etablering av bostäder och verksamheter. Detta innebär att de 
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största negativa konsekvenserna på djur- och växtlivet i stor mån kan undvikas. Risk finns 

ändå för påverkan, se vidare bedömning under Mark, djur, växter och biologisk mångfald.  

Samlad bedömning 

Då påverkan till stor del på detta miljömål bedöms bero på detaljlokalisering är det svårt att 

på denna övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna blir likaså skillnaden i 

påverkan mellan alternativen. Bedömningen blir att det finns risk på påverkan både i 

nollalternativet och i planförslaget.  

Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 

skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas”.  

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 

Nollalternativet och planförslaget  

Se vidare bedömning under kap 4.2 Mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald, se 

kap 5.2 ett rikt växt- och djurliv samt kap 6 miljökvalitetsnormer.  

Ingen övergödning 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vattendrag”.  

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 

Nollalternativet 

Nollalternativet bedöms innebära att en strandnära exploatering kan ske runt alla kommunens 

vattendrag. Detta kan medföra att övergödningen ökar i kommunen då samordningen av 

avloppsanordningar blir små och att det i kommunen inte finns något styrande dokument som 

begränsar eller ställer krav på avloppsanordningar kring sjöar och vattendrag.  

Planförslaget 

Planförslaget bidrar till att strandnära bebyggelse kan samlas i grupper på utpekade platser. 

Detta kan resultera i positiva effekter genom att gemensamma avloppslösningar med 

minireningsverk kan ordnas. Vid förtätning kan även gamla enskilda avloppslösningar ersättas 

och kopplas på en gemensam avloppsanläggning. Detta bedöms medföra positiva effekter.  
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Samlad bedömning 

Nollalternativet anses medföra negativa konsekvenser då möjligheterna till samordning av 

gemensamma avloppslösningar blir mycket små. Planförslaget bedöms däremot innebära 

positiva effekter för miljömålet. En förtätning kan även medföra att gamla enskilda 

avloppslösningar ersätts och kopplas på en gemensam avloppslösning.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer anger en föroreningshalt som inte får överskridas. Gränsvärdena baserar 

sig på den grad av påverkan som människor och naturen tål. Miljökvalitetsnormerna är 

bindande och fastställda av riksdagen och de används för att förebygga eller åtgärda 

miljöproblem. Vid planläggning och byggnation ska alltid hänsyn tas till hur vattenområden 

påverkas. Planläggning får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap 

Miljöbalken överskrids. Den ekologiska och kemiska statusen skall tas i hänsyn vid 

efterföljande planläggning på så sätt att vattenstatusen inte påverkas negativt. De 

miljökvalitetsnormer som det tematiska tillägget bedöms påverka utgörs av MKN för fisk- 

och musselvatten samt MKN för vatten och vattenförekomst. Övriga miljökvalitetsnormer 

bedöms inte beröras.  

Fisk- och musselvatten 

Inga av de föreslagna LIS-områdena i det tematiska tillägget berör miljökvalitetsnormerna för 

fisk- och musselvatten. 

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet 

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet är fastställda för nästan alla sjöar som vattendrag som 

berörs av föreslagna LIS-områden. Hela kommunen berörs av avvattningsområdena för 

vattendragen Ronnebyån, dels från Hovmantorp och sjön Rottnen och dels från Lessebo och 

sjön Läen. Lyckebyån har upprinningsområde i Kosta-området med sjön Djupgöl och 

Ljungbyån avvattnar den nordöstra delen av kommunen mot Kalmar län. Sjöarna och 

vattendrag omfattas av avloppsdirektivet (Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om 

rening av avloppsvatten från tät bebyggelse) och ligger inom tillrinningsområde till 

avloppskänsliga vatten avseende kväve samt inom område med avloppskänsliga vatten i 

inland avseende fosfor. Detta medför särskilda krav på rening av avlopp.  

Nollalternativet  

I nollalternativet kommer de föreslagna LIS-områden inte att tas i anspråk för bostäder, 

fritidshus, verksamheter av olika slag etc. såvida inte enstaka etableringar kan tillåtas inom 

ramen för normal dispensprövning inom strandskyddsområdet. Byggnationer utanför 

strandskyddat område kan på samma sätt som planerade åtgärder medföra näringsbelastning 

om frågan om vatten och avlopp inte löses på ett bra sätt.  

Planförslaget 

Vid ett genomförande av planen i sin helhet kommet 7 strandnära områden att tas i anspråk 

för bland annat bostäder, fritidshus och verksamheter. En effekt av planens föreslagna 
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etableringar kan bli en ökad näringsbelastning om inte avloppsfrågan löses på ett godtagbart 

sätt, en annan att ett ökat tryck på vattennära anläggningar i form av båtplatser och 

badbryggor uppstår. En ökad båtaktivitet kan medföra högre belastning på sjöarna i form av 

spridning av kemikalier, avlopp och buller. Vattenanläggningar kan även medföra en 

påverkan på vattenbrynets ekologiska funktioner, till exempel dess förmåga att ta upp 

näringsämnen innan de sprids till vattenmiljön.  

Föreslagna åtgärder 

I så lång utsträckning som möjligt bör de planerade områdena anslutas till det kommunala 

VA-systemet. För andra områden krävs att avloppslösningar tas fram som inte medför en 

ökad näringsbelastning på redan näringspåverkade sjöar. I samband med fortsatt planering av 

föreslagna LIS-områden måste ett ökat behov av vattenanläggningar i anslutning till 

bostadsområden, fritidsbyar och eventuella campingområden beaktas. Det innebär att 

lämpligheten och lokaliseringen av olika typer av anläggningar måste bedömas utifrån hänsyn 

till vattenbrynets ekologiska funktioner, vattenområdenas känslighet med mera. Uppförande 

av vattenanläggningar, muddring med flera vattenverksamheter omfattas av särskilda 

bestämmelser i Miljöbalkens 11 kapitel och måste föregås av prövning enligt dessa.  

Allemansrättslig mark 
Nollalternativet  

I ett nollalternativ kan man anta att den allemansrättsliga tillgängligheten kommer att se ut 

ungefär som idag. Odlingsmark kan komma att tas i bruk och i så fall ökar den 

allemansrättsliga tillgängligheten. Enstaka åtgärder som uppförande av bostad eller 

anläggning kan komma att genomföras om de efter prövning enligt 

strandskyddsbestämmelserna bedöms vara möjliga att genomföra.   

Planförslaget 

Ett genomförande av planen medför att områden som idag är allemansrättsligt tillgängliga 

inom strandskyddsområdet blir privatiserade. Fri passage mot vattnet bör dock alltid 

säkerställas i detaljplanen. Ett ökat byggande i det strandnära området medför dock ett ökat 

tryck även på denna zon för uppförande av exempelvis vattenanläggningar, båthus, bastu etc. 

Det finns också en risk för så kallad smygprivatisering av allemansrättsligt tillgänglig mark 

utanför tomtmark.  

Åtgärder för att minska negativa miljökonsekvenser 

I samband med fortsatt planering av LIS-områden måste ett ökat behov av anläggningar i 

anslutning till bostadsområden, fritidsbebyggelse och campingområden beaktas och planeras 

så att den allemansrättsliga tillgängligheten säkerställs. Risken för privatisering av 

allemansrättslig tillgänglig mark utanför tomtgräns behöver beaktas i samband med 

detaljplanering och bygglovsgivning. Bestämmelser om markering av tomtgräns kan vara ett 

sätt att minska risken.  
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Samlad bedömning 
Ett genomförande av det tematiska tillägget till översiktsplanen för LIS-områden tillsammans 

med de åtgärder som föreslås för att minska negativa miljökonsekvenser bedöms inte medföra 

att syftet med strandskyddet åsidosätts. Bedömningen bygger på att omfattningen av LIS-

områdenas markanspråk i förhållande till obebyggda sjönära områden är liten. Enligt det 

tematiska tillägget är allmänhetens tillgänglighet till områdena viktigt och därför får inga 

sjöar kringbyggas helt och möjligheterna för allmänheten att röra sig i områdena får inte 

väsentligt försämras när nya satsningar görs. Särskilda värdefulla områden för växt- och 

djurliv har också uteslutits ur LIS-områdena vartefter de har uppmärksammats. Fortsatt 

kvarstår risker för negativa miljökonsekvenser när det gäller påverkan på vattenkvalitet från 

vatten- och avlopp. När det gäller direkt påverkan på området närmast vattnet samt själva 

vattenområdet som en indirekt följd av strandnära etableringar. Risken för sådana 

miljökonsekvenser måste hanteras i den fortsatta planprocessen. Landskapsbilden kommer att 

påverkas inom de föreslagna områdena men förändringen bedöms främst påverka upplevelsen 

på lokal nivå.  

Inget av föreslagna LIS-områden berör Natur-2000, naturreservat, kulturreservat, 

riksintresseområde för naturmiljö, riksintresseområde enligt 4 kap. Miljöbalken samt 

biotopskyddade objekt.  

Genom det tematiska tillägget kan kommunen erbjuda attraktiva områden både för bebyggelse 

och olika verksamheter på landsbygden. Möjligheterna till friluftsliv ökar genom att turist- 

och friluftsinriktade bostäder och verksamheter byggs. Enligt planförslaget kommer de 

utpekade utvecklingsområden att exploateras, vilket medför ett ökat underlag både för service 

och kollektivtrafik. Genom att andelen kollektivtrafik ökar kommer på sikt bilberoendet inom 

kommunen att minska, vilket bedöms påverka miljömålet begränsad klimatpåverkan positivt. 

Trafiksäkerheten bedöms öka inom kommunen och bullerstörningarna och andelen utsläpp 

från biltrafik minskar.  

Genom det tematiska tillägget har kommunen starkare möjlighet till att styra 

landsbygdsutvecklingen och exploateringen av strandnära områden, till vissa platser inom 

kommunens gränser. Den bidrar till att friluftslivet, natur- och kulturvärden och den 

biologiska mångfalden värnas genom översiktlig planering. Det bedöms dock vara viktigt att 

man i första hand exploaterar de områden som har en närhet till befintlig bebyggelse och 

närhet till noder och befintlig infrastruktur. Att samla strandnära bebyggelse i tätortsnära 

lägen har många fördelar bland annat mer ekonomiskt att dra kommunalt VA, boende får 

närmare till service etc. och därmed minskar miljöpåverkan på områdenas vattenmiljöer.  

Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på 

detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna övergripande nivå 

bedöma hur stora konsekvenserna kan bli likaså skillnaden i påverkan mellan nollalternativet 

och planförslaget. Risk för negativ påverkan finns i alla alternativ men det bedöms vara 

relativt lätt att undvika konflikter genom detaljstudier. Åtgärder kan också genomföras som 

minskar eller eliminerar de negativa konsekvenserna. Motstridiga intressen finns alltid när det 

gäller markanvändning. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det exempelvis viktigt att bevara 

skogs- och jordbruk. Andra områden kan exempelvis vara speciellt lämpade för exploatering 
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av strandnära bebyggelse. Områden som berörs vara speciellt lämpade för strandnära 

exploatering är de utpekade områden som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Här 

finns många gånger utbyggd service och kommunikationsstråk och exploateringen kan 

möjligtvis ske genom förtätning. Sammanfattningsvis kan sägas att planförslaget bidrar till att 

andelen befolkning inom kommunen ökar och att målet att erhålla en levande landsbygd på 

god väg uppfylls. Det tematiska tillägget bidar till att bevara den unika miljö som finns och 

dels att bevara en levande landsbygd.  

Miljöbedömning vid detaljplaneläggning 
Lessebo kommun ska ta ställning till om kommande detaljplaner medför betydande 

miljöpåverkan. Om så är fallet skall konsekvenserna av detaljplanen bedömas i en särskild 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. Miljöbalken. Samråd om avgränsningen av denna 

skall hållas med Länsstyrelsen i Kronobergs län. En del verksamheter medför betydande 

miljöpåverkan automatiskt. Detaljplaner som innefattar verksamheter eller åtgärder skall alltid 

miljöbedömas. De aspekter som bör beaktas utgörs av: 

• Om det finns risk för miljökvalitetsnormerna för vatten och miljökvalitetsnormerna för 

fisk- och musselvatten överskrids bör kommande detaljplan miljöbedömas.  

• Vid risk för påverkan på Natura 2000-områden eller naturreservat bör kommande 

detaljplan miljöbedömas. 

• Om rödlistade arter berörs bör kontakt tas med Länsstyrelsen.  

Uppföljning 
Enligt innehållskraven i 6 kap. Miljöbalken skall även de åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen medför redovisas. 

Nedan redovisas olika möjligheter för uppföljning: 

• Det tematiska tillägget redovisar utvecklingsområden för bostäder, verksamheter och 

turistanläggningar i strandnära lägen. En uppföljning av hur detta påverkar 

förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och hur det påverkar livsvillkoren på land 

och i vatten för djur- och växtliv bör göras. Detta görs lämpligen i kommande 

detaljplanearbete för utvecklingsområdena. Strandskyddsdispens ska alltid sökas.  

• Kommunen bör följa upp exploatering nära sjöar och vattendrag så att inte kommande 

miljökvalitetsnormer för vatten eller gällande miljökvalitetsnormer för fisk och 

musselvatten har överskridits.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 11 Dnr 2021/137-4.2.2 
 

Antagande av detaljplan för del av 
fastigheten Hovmantorp 6:1 (Granvägen), 
Hovmantorp 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta detaljplan för del 
av Hovmantorp 6:1 (Granvägen).  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps samhälle 
och begränsas i öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett 
villaområde, i söder av Granvägen samt ett skogsområde i norr. 
Planområdet är också beläget cirka 75 meter från riksväg 25 som är 
belägen nordväst om planområdet. Området omfattar del av 
fastigheten Hovmantorp 6:1 och är cirka 6700 kvadratmeter stort.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  

PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i 
form av rad-, par- eller kedjehus i ett område där infrastruktur redan 
är utbyggt. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort 
och ser möjligheten i detta område. Utformningen ska ske med 
hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse i en 
våning med inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade 
lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande 
helhet inom befintliga bostadsområden.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-05-11 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer med 
Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planförslaget har varit föremål 
för samråd och granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter, 
kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter 
möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har 
sammanställts efter samrådet och efter granskningen har en 
granskningsredogörelse sammanställd. Planförslaget har så långt 
möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats utan att 
förändra själva ursprungstanken med förslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-17 att föreslå 
kommunstyrelsen besluta om antagande. 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 7 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04 
Plankarta 2022-01-03 
Planbeskrivning 2022-01-03 
Granskningsredogörelse 2022-01-03 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 7 Dnr 2021/81-4.2.2 
 

Ny detaljplan för del av fastigheten 
Hovmantorp 6:1 (Granvägen) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
anta detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Granvägen).  

 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps samhälle 
och begränsas i öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett 
villaområde, i söder av Granvägen samt ett skogsområde i norr. 
Planområdet är också beläget cirka 75 meter från riksväg 25 som är 
belägen nordväst om planområdet. Området omfattar del av 
fastigheten Hovmantorp 6:1 och är cirka 6700 kvadratmeter stort.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  

PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i 
form av rad-, par- eller kedjehus i ett område där infrastruktur redan 
är utbyggt. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort 
och ser möjligheten i detta område. Utformningen ska ske med 
hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse i en 
våning med inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade 
lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande 
helhet inom befintliga bostadsområden.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-05-11 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer med 
Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planförslaget har varit föremål 
för samråd och granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter, 
kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter 
möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har 
sammanställts efter samrådet och efter granskningen har en 
granskningsredogörelse sammanställd. Planförslaget har så långt 
möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats utan att 
förändra själva ursprungstanken med förslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04 
Plankarta 2022-01-03 
Planbeskrivning 2022-01-03 
Granskningsredogörelse 2022-01-03 
SBNAU beslut 2022-01-10 § 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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1(26) 

2022-01-03 

Dnr: SBN 2021/81 

Dnr: KS 2021/137 

Antagandehandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN januari 2022 

 

 
Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 
6:1 (Granvägen), Hovmantorp, Lessebo 
kommun, Kronobergs län 
 

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.   
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå 

konsekvenserna av planens genomförande. Plankartan är den handling som är juridiskt 

bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark 

(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för 

kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 

miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Plankarta  

• Bullerutredning, daterad 2021-11-22, Ramböll 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag  

Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i form av rad-, par- 

eller kedjehus i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver 

förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta område. Utformningen ska ske 

med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse i en våning med 

inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder 

bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden. 

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit 

laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande. 

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps samhälle och begränsas i 

öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett villaområde, i söder av Granvägen samt ett 

skogsområde i norr. Planområdet är också beläget cirka 75 meter från riksväg 25 som är 

belägen nordväst om planområdet. Området omfattar del av fastigheten Hovmantorp 6:1 

och är cirka 6 700 kvadratmeter stort. Marken inom planområdet ägs av Lessebo 

kommun.  

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning 

markerad med röd linje.  

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2021-05-11 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  
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Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”Befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i 

anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.   

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”B1” är utpekat för bostadsändamål.  

Detaljplan 

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1972-09-19.    
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Gällande stadsplan för området är ”Förslag till utvidgning av stadsplanen för 

Hovmantorps samhälle i Lessebo kommun”, lagakraftvunnen den 19 september, 1972. 

Stadsplanen anger användningen allmän platsmark med ändamål Gata samt Park och 

plantering inom aktuellt planområde. När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit 

laga kraft ersätter planförslaget gällande stadsplan från 1972 i berörda delar, men 

fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.  

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

För att möta den förväntade befolkningsutvecklingen i linje med Lessebo kommuns 

målsättning är kommunen i behov av fler bostäder. Planförslaget innebär en förtätning 

med en ny bostadstyp i form av radhus eller kedjehus i ett redan utbyggt område 

huvudsakligen genom att en del oexploaterad skogsmark tas i anspråk för 

bostadsbebyggelse. Aktuell skogsmark är idag planlagd som allmän platsmark för park 

eller plantering, men någon park är inte iordningsställd i området. Motivet till att en del 

av parkområdet tas i anspråk till bostadsbebyggelse är att Lessebo kommun och 

efterfrågan på tomter för nybyggnation är stor. Planområdet utgör ett perfekt läge för 

förtätning och byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av gator, 

kollektivtrafiknät och VA-nät är redan utbyggt i området och kan då användas utan 

kostsamma nyinvesteringar. Det finns också goda möjligheter att gå och cykla till och 

från planområdet i en miljö som är väl upplyst och där andra människor och bilar rör sig 

även kvällstid. Genom förtätningen kommer den idag outnyttjade platsen bättre 

integreras med intilliggande bebyggelse. Områdets karaktär kommer inte att förändras 

nämnvärt och stadsbilden bedöms därför inte påverkas negativt.  

Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga 

förhållanden. Kommunen är medveten om att naturmarken minskar i omfattning men 

konstaterar samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom planområdet ska 

behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. Detta bedöms därför inte medföra 

någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden allmän tillgänglig skogsmark 

fortsatt är hög i området, då det finns allmän platsmark både väster och norr om 

planområdet. Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller 

områden som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller 

naturvärden, berörs. Kommunens bedömning är att det allmänna intresset av att bygga 

och skapa plats för fler bostäder i detta fall väger tyngre än ett bevarande av den berörda 

skogsmarken samt de eventuella konsekvenser som byggnationen kan innebära för 

närboende i omkringliggande fastigheter. Förändringar i befintliga miljöer är också en 

naturlig del av en växande tätortsutveckling och behövs för att Hovmantorp som tätort 

ska kunna möta framtidens behov och utmaningar. 

Förutsättningar och förändringar 

Mark, vegetation och friytor 

Marken som föreslås tas i anspråk är obebyggd och består till stor del av ordinär 

skogsmark, både barr- och blandskog. Skogen är delvis avverkad och slybevuxen men 

som även har ett visst inslag av tall och glasbjörk. Trädbeståndet är ganska ungt. Större 

delar av planområdet är planlagt som parkmark men brukas inte som park utan står 

outnyttjat. Inom planområdet finns inga uttalade naturvärden eller värdefull vegetation 

enligt Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens sökdatabaser. I 

Artdatabanken finns inga fynd under perioden 1950–2020 av rödlistade arter inom 
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planområdet. Inga speciella arter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga 

fältbesöket i området. 

Omgivande skog är viktig som buffert och skyddszon därav bör befintlig vegetation 

sparas i så stor utsträckning som möjligt. Bevarande av skogsmiljö är även viktig för 

karaktären i området. En stor del av skogsytan lämnas dock kvar i befintligt tillstånd för 

att bibehålla god tillgänglighet till skogsmarken och planläggs som ett naturområde, 

”NATUR” på plankartan. Påverkan på naturvärdena i området som helhet bedöms dock 

som begränsad.  

Figur 6 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.   

Området som planeras används inte heller till någon rekreation eller som naturlig 

lekplats. I nära anslutning till planområdet finns det många stigar att använda för att 

komma ut i naturen. Det finns stigar nordväst och sydväst om planområdet som utgår 

från villabebyggelsen och leder ut i skogen.  

Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 

och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. 

Moränen har ett stort innehåll av block och sten. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 

3–5 meter. Större delen av planområdet är relativt flackt men på ett par ställen inom 

området finns det några mindre branter. Marknivåer inom planområdet enligt bilden 

nedan varierar mellan cirka +172 och +167 meter. Lutningsförhållandena är dock inte 

sådana att exploatering försvåras. Den nytillkommande bebyggelse bör i möjligaste mån 

anpassas till omgivande terräng och färdig golvnivå får inte vara lägre än intilliggande 

gatunivå.   

Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra 

hållfastighetsegenskaper och bra genomsläpplighet. Någon närmare geoteknisk 

undersökning har inte genomförts inom ramen för planarbetet. Utifrån SGU:s 

information och tänkt bebyggelseutformning anses inte en geoteknisk undersökning 

vara nödvändig för det aktuella området. Närmare undersökningar får vid behov göras i 

bygglovsskedet. 
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Figur 7 – Kartan visar höjdpunkter inom planområdet.  

Masshantering  

Schaktmassorna kommer återanvändas så långt det är möjligt på platsen. 

Sprängstensmassor från området kommer förläggas i dess lågpunkter. Massorna 

kommer att provtas för att kunna klassificera och hantera dem rätt. Massor som är 

förorenade kommer behandlas på anläggningar med erforderliga tillstånd. Alternativt 

deponeras på deponier som har erforderliga tillstånd. Då området inte är ianspråktaget 

sedan tidigare bedöms det inte finnas några föroreningar i massorna. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns inom eller i närheten av planområdet. Inga särskilda skyddsåtgärder avseende risk 

för skred och höga vattentillstånd bedöms behöva vidtas i samband med byggnation på 

platsen.  

Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 

farliga verksamheter har funnits i närområdet. Den som äger eller brukar en fastighet 

ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten 

om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB kap. 10§ 11). 

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid 

kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.  
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Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden).  

Parkering 

Parkeringsbehov för bilar och cyklar ska lösas inom fastigheten. Det är 

fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet. Parkeringsfrågan hanteras i 

bygglovsskedet.   

Kollektivtrafik 

Busshållplats finns vid Storgatan, intill planområdet. Området har goda 

kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till busshållplatslägen och nära till 

Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss mot Växjö 

och Lessebo. Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen för Hovmantorps samhälle. 

De gröna stråken visar gång- och cykelleder inom samhället. Planområdets läge 

markerat i rött.  

 

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland 

annat en sporthall, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård, restaurang och 

konditori. En förskola (Askungen) ligger inom cirka 250 meter avstånd från aktuell 

 Gång- och cykelleder 

 

 

 

Planområde  
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fastighet. Kvarndammskolan (F-6-skola) ligger cirka 900 meter från planområdet. 

Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort. 

Befintlig bebyggelse  

Planområdet är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i form 

av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande trädgårdar och 

komplementbyggnader. Området uppvisar en blandning av material, färg och skala. 

Träpanel är det mest förekommande fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland 

annat tegel och puts. Större delen av husen i närområdet är uppförda i en våning med 

inredda vindar som är av varierade ålder och storlek. Tomterna i området är cirka 900 - 

1700 kvadratmeter. Bostadstomterna har karaktären av anlagda villaträdgårdar med 

gräsmattor, träd, buskar och rabatter. Tomterna har en tydlig avslutning mot Granvägen 

i form av staket eller häck.  

Figur 8 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.    

Detaljplaneförslaget medger bostadsbebyggelse ”B”. I användningen bostäder ingår 

bostadskomplement av olika slag, exempelvis garage, parkering och gäststuga. Dessa 

komplement är kopplade till huvudändamålet för användningen som är bostäder. 

Intentionen är att hela planområdet endast ska bestå av småhus i form av rad-, par- eller 

kedjehus, vilket regleras med bestämmelsen ”f1”. Detta för att komplettera 

bostadsutbudet i området. Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om cirka 4160 m2. 

Ny bebyggelse ska uppföras med högsta tillåtna nockhöjd 8,0 meter. I praktiken innebär 

regleringen att 1,5-planshus kan uppföras. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den 

högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som sticker upp över taket som 

skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Största byggnadsarea, inklusive 

komplementbyggnader för rad-, par- eller kedjehus är 30 procent av fastighetsarean. 

Detta fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e1”. Med byggnadsarea (BYA) 

avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar, 

taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. som i hög grad påverkar användbarheten 

av underliggande mark. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena, detta 

regleras med ”b1”. För att säkerställa att inte hela fastigheten ska hårdgöras sätts en 

planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60 procent av fastigheten får hårdgöras. 

Byggelsen planeras följa befintlig struktur och regleras med prickmark (marken får inte 

förses med byggnad). Bostädernas antal och utformningen på bebyggelsen i övrigt är 

inte reglerad. Bebyggelsens utformning och placering kommer att utredas vidare under 

bygglovsskedet.   
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Posthantering 

Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor och 

radhus är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området för 

en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska postlådor samlas i en fastighetsbox på 

entréplan. 

Strandskydd  

Planområdet berörs inte av strandskydd.  

Servitut  

Planområdet berörs av följande ledningsrätter: 

• 0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme 

• 0761–2017/7.1 Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation 

Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar som är 

skyddade enligt servitut/ledningsrätt i samband med genomförandet av detaljplanen. För 

de ledningar som inte sedan tidigare har säkrats genom servitut/ledningsrätt bör 

ledningsägaren ansöka om servitut/ledningsrätt, vilket kan erhållas genom 

lantmäteriförrättning. Markerad u-område i plankartan innebär inte att rättighet bildats 

per automatik. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan 

på befintliga servitut och ledningsrätter. 

Fornlämningar  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 

fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 

okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 

eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 

arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Vattenskyddsområde 

Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom 

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet 

ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande 

föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland 

annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan 

medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från 

myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och 

anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får 

utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför 

att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att 

exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på 

plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 

Åtgärder som behöver göras i området som exempelvis grävning eller anläggning av 

trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering 

och byggande av anläggningarna i området.  
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Gator och trafik 

Området trafikeras från Granvägen via matargatan Storgatan (väg 847). Storgatan har 

skyltad hastighet om 60 km/tim och är en statlig allmän väg som Trafikverket är 

väghållare för. Granvägen är en mindre kommunal väg med hastighetsgränsen 40 

km/tim. Gatuområdet är 6 meter brett utan strikt trafikseparering. Ut- och infart till 

planområdet anordnas från Granvägen. Planförslaget medför ingen förändring i 

nuvarande gatusystem. Nedan visas fotografier tagna från Granvägen och Storgatan.  

Figur 9 – Bilden till vänster visar Storgatan (väg 847) och bilden till höger visar Granvägen.     

Storgatan saknas idag yta för gående och cyklister. Trafikverket planerar att anlägga en 

gång- och cykelväg (GC-väg) längs med den södra sidan av Storgatan som leder till kv. 

Tollstorp i norr ner till Hovmantorp järnvägsstation. Bredden på GC-vägen föreslås bli 

2,5 meter. Syftet är att förbättra tillgängligheten och framkomligheten i Hovmantorp för 

gående och cyklister särskilt till skola och till stationen som är en viktig 

kollektivtrafiknod. Byggnationen påbörjas 2022 och färdigställs 2023. Planerad gång- 

och cykelväg säkerställs och regleras genom planbestämmelsen GÅNG och CYKEL 

(GC) på plankartan.  

Trafikflöden och hastigheter 

En bullerutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2021-11-22 för att analysera hur 

planförslaget påverkas av buller från trafik på väg och järnväg. Bullerutredningen 

bifogas i sin helhet till detaljplanen. Trafiken i dagsläget samt framtida trafikmängder 

har utretts. Resultaten från utredningen jämförs mot riktvärden enligt Förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Dessa nedanstående riktvärden bör 

normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse;  

Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå 

överskridas bör minsta hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida 

där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35 

213



Dnr: SBN 2021/81  

Dnr: KS 2021/137  12(26)  

kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 

vid bostadsbyggnadens fasad.  

Uteplats – Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas 

med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00. 

För väg 25 samt för Storgatan (väg 847) har uppgifter om årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 

och andel tung trafik hämtats ifrån Trafikverkets Samrådsunderlag Väg 25 delen 

Hovmantorp-Lessebo, Vägplan 2021-11-02. 

Granvägen är en liten lokalgata som angör till befintliga bostäder väster om 

planområdet. Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för beräkning av antal 

fordon baserat på antal boende och vilken typ av boendeform. I tabell 1 visas ÅDT och 

andelen tung trafik för de olika vägarna. 

Väg 25 har något högre trafiksiffror än vad som visas nedan för vägavsnittet Furuby 

fram till där väg Storgatan ansluts. Efter ombyggnad av väg 25 förbi Hovmantorp 

kommer hastigheten att anpassas från dag 90 km/tim. till 100 km/tim.  

Tabell 1 visar trafikuppgifter, vägtrafik för nuläge och prognosår 2045, enligt Samrådsunderlag väg 25.      

Uppgifter om järnvägstrafiken på Kust till kustbanan har hämtats från Trafikverket 

(\trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx). Trafiken för 2020 och 

prognosår 2040 visas i tabell 2 nedan. 

Tabell 2 visar trafikuppgifter, Kust-till-kustbanan för nuläge och prognosår 2040.      
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Beräkningarna visar att utan ny bebyggelse inom planområdet överskrids riktvärden för 

nya bostäder på nästan halva planområdet utmed Storgatan. Med ny bebyggelse i form 

av radhus eller parhus beräknas ekvivalent ljudnivå inom 61–63 dBA vid fasad mot 

Storgatan (mot öst). Då 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids bör bostäderna 

utformas så att hälften av bostadsrummen har tillgång till en tyst sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå klaras. Vid ljuddämpad fasad i väst 

beräknas ekvivalent ljudnivå inom 39–48 dBA samt maximal ljudnivå inom 43–61 

dBA, vilket innebär att bostäder bör kunna åstadkommas där riktvärdena klaras. För 

studerat exempel med radhus bedöms det kunna gå att åstadkomma en ljuddämpad sida 

med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Om ny bebyggelse planeras med parhus kan det 

vara svårare att åstadkomma en ljuddämpad sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Utan byggnader beräknas riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå för uteplats överskridas 

inom nästan hela planområdet. Maximala ljudnivåer om högst 70 dBA beräknas cirka 

27 meter in från östra planområdesgräns. Med radhus eller parhus bedöms det vara 

möjligt att uppföra en uteplats vid den ljuddämpade västra fasaden som uppfyller 

riktvärdena på uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

En planbestämmelse ”m1” har införts på plankartan som reglerar att; ”Om ekvivalent 

ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara 

vända mot ljuddämpad sida. Med ljuddämpad sida menas fasad som har en ekvivalent 

ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA. Fasad mot 

ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå 

nattetid högst 70 dBA. Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst 

en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå”. 

Figur 10 – Nuläge ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik. 
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Figur 11 – Nuläge maximal ljudnivå från vägtrafik. 

Figur 12 – Maximal ljudnivå från järnvägstrafik. 

 

 

216



Dnr: SBN 2021/81  

Dnr: KS 2021/137  15(26)  

Figur 13 – Prognos 2040 ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik. 

Figur 14 – Prognos 2045 maximal ljudnivå från vägtrafik. 
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Figur 15 – Prognos 2045 maximal ljudnivå järnvägstrafik. 

Figur 16 – Prognos 2045 ekvivalent ljudnivå väg- och järnvägstrafik. 
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Dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög 

genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Figur 17 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet. 

Kommunal dagvattenledning finns i gatumark i anslutning till planområdet. Inom 

planområdet ska dagvatten fördröjas och renas inom den egna fastigheten i största 

möjliga mån. För att säkerställa att inte hela fastigheterna ska hårdgöras sätts en 

planbestämmelse ”b2” om att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Syftet 

med regleringen är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera 

fastighetens dagvatten lokalt. Det dagvatten som inte kan omhändertas lokalt leds till 

den kommunala dagvattenledningen som leder vattnet vidare västerut mot ett befintligt 

avvattningsdike ”Ekebäcken” i området och vidare ut i recipienten. 

Planområdet har en god lutning och inga instängda områden eller andra kända problem 

kring dagvattenhanteringen har noterats. I planförslaget bevaras delar av skogsmarken 

och planläggs som ett naturområde, ”NATUR” med yta där dagvatten kan fördröjas, 

vilket också säkerställer den funktion som ytan redan har i dagsläget. Skogsmarken som 

kommunen äger utanför planområdet, likväl som de ytor som betecknas ”NATUR” 

inom planområdet kan även användas som en plats för lokalt omhändertagande av 

dagvattnet. Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra lokal infiltration av dagvatten 

men också för att säkerställa att området behåller sin naturkaraktär och väl smälter in i 

landskapet.  
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Dagvatten från bostadsområden är i allmänhet inte förorenade och kräver inte särskilda 

reningsåtgärder. För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses 

med vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och 

renar regnvatten. Dagvatten från tak kan också avledas genom att använda stuprör med 

utkastare och ränndalsplattor. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor 

och/ eller planteringar på fastigheten där det infiltrerar. Där rännan slutar måste gräset 

skyddas mot erosion med, till exempel, grovt grus. Rännan av plattor bör vara 

tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta ut 

från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador. 

Figur 18 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.   

Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja, fett och andra föroreningar 

som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom kvartersmark, innan det 

leds vidare ut till recipienten. Den lokala infiltrationen i planområdet bedöms minska 

vattnets innehåll av bland annat näringsämnen genom sedimentation av partiklar och 

bakteriella processer vilket medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och 

bedöms inte försämra statusen. Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom 

planområdet ska behandlas och klargöras närmare i detalj inför bygglovsskedet. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 

vattenföroreningar. Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning i redan befintlig 

bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god resurshållning 

samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Detta innebär att inga stora och kostsamma 

investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket följaktligen 

innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett 

220



Dnr: SBN 2021/81  

Dnr: KS 2021/137  19(26)  

plangenomförande. För närboende kommer en nybyggnation enligt planförslaget 

innebära en påtaglig förändring gentemot tidigare. Den nya markanvändningen bedöms 

dock ansluta väl till befintlig bebyggelse och den karaktär som finns inom området. 

Bedömningen är också att markområdet inte har brukats för rekreation eller dylikt på ett 

sådant sätt att planförslaget innebär att många människors vistelse- eller rekreationsytor 

förtas. Föreslagen markanvändning medför ingen ökning av tung trafik. Ökningen 

bedöms dock inte vara av betydande karaktär, då det sannolikt inte rör sig om någon 

större mängd fordonstrafik. Planförslaget påverkar inte bullret nämnvärt för de boende i 

området. Vid allmän väg gäller byggnadsfri zon på 12 meter. Naturmark har även lagts 

ut mot allmän väg 834 för att erhålla ett bebyggelsefritt område mellan vägen och 

bebyggelse om cirka 15 meter utifrån buller- och säkerhetsaspekter. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas 

med en utbyggnad av området enligt planförslaget. 

Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet 

och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften. 

Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid 

bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I 

mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5. 

Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, 

damm och havssalt. Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för 

luftföroreningar inte överskrids. Planförslaget förväntas inte påverka luftkvalitén 

negativt. Då planförslaget endast rör ett mindre antal bostäder lokaliserade intill ett 

tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt planförslaget 

bli försumbart liten. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken till och från 

området. Närheten till service, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är en faktor som 

skapar större möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel än just bil, vilket leder till 

att halterna ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig växtlighet inom området 

hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för luft 

kommer inte påverkas nämnvärt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till 

sina respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.  
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Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön 

avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via 

Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan 

vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i 

Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om 

Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.  

Figur 19 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.  

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022–14627. 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  
Figur 20 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 

status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk 

ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver). 

Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda 

avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att 
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halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn 

överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver 

överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk 

deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet 

bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för 

denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten 

inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt förorenade 

ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk 

status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för kadmium och 

kadmiumföroreningar. 

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att 

gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta innebär att 

spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar 

med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Spillvatten från 

planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet. 

Spillvattnet omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. För att 

förhindra att exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse 

införts på plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall 

följas”. 

Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att 

bostäder som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. En 

större mängd dagvatten kommer alstras när området exploateras och hårdgörs. 

Dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark. Möjligheten att ta hand om 

dagvattnet inom området bedöms som mycket god. För att säkra ett lokalt 

omhändertagande av dagvatten har en planbestämmelse ”b2” lagts in i plankartan som 

reglerar att maximalt 60% av fastighetsarean får hårdgöras. Vatten som inte tas upp av 

växter, jord eller avdunstar leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som 

finns i Granvägen. Dessa åtgärder anses vara tillräckliga för att bibehålla en god 

ekologisk och kemisk status i Rottnen som miljökvalitetsnormerna för vatten och 

vattenförekomst kräver. De negativa effekterna bedöms dock som marginella.  
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Genomförandebeskrivning 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  september 2021 

Granskning  december 2021 

Antagande SBN januari 2022 

Antagande KS februari 2022 

Laga kraft  mars 2022 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 

föranleder sådana åtgärder. 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap/ansvarsfördelning 

Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att 

kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. 

Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen.  

E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för eldistributionsnätet i området.  

Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark, det vill säga 

byggnader, anläggningar, interna ledningar med mera. Förändringar av 

fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens initiativ. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsbildning 

Lessebo kommun är fastighetsägare av planområdet. Genom avstyckning från 

stamfastigheten Hovmantorp 6:1 kan en ny fastighet (ca 4160 m2) för bostadsändamål 

bildas och säljas. Detta kan genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft. Behovet 

bedöms inte finnas att reglera fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser. 

Exploatören står för förrättningskostnaderna för fastighetsbildningen. Lessebo kommun 

biträder genom att skicka in ansökan till Lantmäteriet. 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar har avsatts (u1). Detta för att 

säkerhetsställa rätten till befintliga ledningar inom kvartersmark.  

Figur 21 – Mark som föreslås övergå till kvartersmark.   

Fastighetskonsekvenser 

Hela planområdet ägs idag av kommunen. Efter att planen har vunnit laga kraft ska all 

kvartersmark säljas till privat exploatör. Naturmark och GC-väg inom planområdet 

kommer fortsättningsvis vara allmän platsmark.  

Allmän platsmark i form av Gata samt Park och Plantering kommer att övergå till 

kvartersmark för bostäder (privatägd mark). In- och utfart sker till befintlig väg 

(Granvägen).  

Gemensamhetsanläggningar  

225



Dnr: SBN 2021/81  

Dnr: KS 2021/137  24(26)  

Det finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet. Planens 

genomförande förutsätter inte att nya gemensamhetsanläggningar bildas. Nya 

gemensamhetsanläggningar kan dock komma att bildas om det uppkommer behov av 

samverkan mellan olika fastigheter, till exempel gällande parkeringslösningar, angöring, 

lekplats och miljöhus inom kvartersmark. Byggherren är själv ansvarig för att ansöka 

och bekosta anläggningsförrättningar för att bilda gemensamhetsanläggningar inom 

kvartersmarken. Markreservat för sådana gemensamhetsanläggningar har inte reglerats i 

detaljplanen eftersom den kommande utformningen inom kvarteren kommer att vara 

styrande för behoven och lokaliseringen. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan. 

Exploatören bekostar eventuellt framtida kostnader för skydd mot buller från biltrafik i 

samband med nybyggnation/bygglovet.  

Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.  

Kommunala inkomster 

Lessebo kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder. 

Vidare får kommunen inkomster i form av anslutningsavgifter för vatten- och avlopp 

enligt gällande taxa. 

Anslutningsavgifter 

Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exempelvis flytt av 

ledningar, anslutningsavgifter (el och VA), bygglovsavgifter och eventuella framtida 

fastighetsregleringar eller dylikt. 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Utredningar som tagits fram under planarbetet är: 

• Bullerutredning, daterad 2021-11-22, Ramböll. 

Något behov av geotekniska undersökningar i samband med sökningar planarbetet 

föreligger inte. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Den nya bebyggelsen avses kopplas till befintligt kommunalt VA-nät. Vatten- och 

avloppsledningar finns framdragna i Granvägen. Anslutningsavgift till befintliga vatten- 

och avloppsledningar samt omläggning av ledningar inom kvartersmark från 

förbindelsepunkt bekostas av exploatören.  

Anslutningsavgift till befintliga dagvattenledningar samt eventuell 

nyläggning/omläggning av ledningar inom kvartersmark från förbindelsepunkt bekostas 
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av exploatören. Exploatören ansvarar även för och bekostar övriga dagvattenåtgärder 

inom kvartersmark. 

Ledningar 

Befintliga ledningar inom planområdet ska behållas i sitt befintliga läge och skyddas 

med ett u-område och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. U-området här 

även kombinerats med prickmark som har innebörden att marken inte får förses med 

byggnad. U-områdens innebörd är att marken ska vara tillgänglig för allmänna 

underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 

som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar. 

I den nordvästra delen av planområdet finns en befintlig kommunal spillvattenledning 

som saknar ledningsrätt (se figur 22 nedan). Lessebo kommun kommer att ansöka om 

och bekosta ledningsrätt för den befintliga spillvattenledningen inom kvartersmark som 

inte är säkrad med ledningsrätt.  

Figur 22 – Spillvattenledning i rött.    

Ytterligare en kommunal vatten- och avloppsledning finns nedgrävd i tomtmark. Vid 

exploatering av planområdet får en flytt av ledningen utföras. Ingen u-område införs, då 

det i dagsläget inte är säkert hur VA-nätet ska utformas. Lessebo kommun bekostar flytt 

av den aktuella ledningen som går genom planområdet och tillbehör som omfattas av 

ledningsrätten. 

Inom och strax utanför planområdet har E.ON markförlagda lågspänningskablar samt 

ett kabelskåp. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbetet påbörjas. För 

elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

markkabeln. Detsamma gäller för anordnande av upplag eller ändring av marknivån 
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ovanför eller invid markkabeln, vilket inte får ske så att reparation och underhåll av 

ledningarna försvåras.  

Fjärrvärme, el och tele 

Inom och i närheten av planområdet finns fjärrvärme, el och tele. Anslutning sker 

mellan fastighetsägare och ledningshavare för respektive teknisk anläggning. 

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Avgift för 

avfallshantering betalas av fastighetsägare till kommunen enligt vid varje tidpunkt 

gällande avfallstaxa. 

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Nybyggnation av bostäder i området kan resultera i fler barnfamiljer. När fler 

människor bosätter sig permanent i området ökar även chanserna till spontana möten 

under fler tider på året. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt samt utifrån ett 

socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten människor 

emellan. Närheten till skogen och grönområden möjliggör för lek utomhus. I närheten 

av planområdet finns även en förskola och en offentlig lekplats. En framtida GC-väg till 

bland annat skolan och centrum planeras längs med Storgatans ena sida som kommer att 

ge en säker skolväg. Äldre barn kan själva ta sig denna sträcka vilket kan bidra till att 

barnen får en känsla av frihet och ett ökat ansvarstagande som gör att de utvecklas och 

får ett ökat självförtroende. Att kunna gå i skolan med kompisar som bor i området ökar 

kamratskapen och chanserna att barnen leker med skolkamrater på fritiden. Det finns 

även tillgång till kollektivtrafik i planområdets närhet. Att föräldrar inte behöver 

transportera sina barn till skolan minskar även bilåkandet. Barn- och 

utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under planprocessen. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste 

genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att 

genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla 

fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs. 

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  

228



Fornåk rar

2 

3 

5 2 

3 

1 NY CKELPIGAN

1 
4 

BOR R EN

5 

4 

6 
2 

MY R AN

3 

3 

OLLON-

1 

4 

8 
7 

S PINDELN 16:1

g g

g g

HOV MANTOR P 16:1

TOLLS TOR P 16:1

HOV MANTOR P 6:1

HOV MANTOR P 6:1

E=157400

N=6296920

N=6297050
E=157250

±

Hovm antorp 6:1
Beslutsdatum

Planark itek t

Hovm antorps sam hä lle
Lessebo k om m un
Kronobergs lä n

Hovm antorp

S am råd      2021-09-13

0 40 8020 Meter

Plankarta

Orienteringskarta

(A3) ANTAGANDEHANDLING
Detaljplan för del av 

Gransk ning 2021-12-06
Antagande 2022-02-08
Laga k raft 

S ayf Noel
S am hä llsbyggnadschef
Conny Axelsson

Diarienum m er:  S BN 2021/81
Diarienum m er:  KS  2021/137
Upprä ttad:  2021-08-12
R eviderad: 2022-01-03

Instans
S BN

1:1 000S k ala

S BN
KS
KS

Mark en får endast förses m ed k om plem entbyggnad 
(PBL 4 k ap 16§)

Adm inistrativ grä ns

79

Grundkarteinformation

Grundk artan ä r upprä ttad ur Lessebo 
k om m uns prim ä rk arta, 2022-01-03
Koordinatsystem  i plan: S W ER EF99_ 15_ 00
Höjdsystem : R H 2000

Kyrk a

Transform atorstation

Jä rnvä g
Höjdk urva

Punk thöjd+ 77.40

Fastighetsgrä ns
S tödm ur

Körbanas k antFastighetsbeteck ningHovm antorp 6:1

Kvartersgrä ns

Gång- o cyk elvä g

Trak t

Bostadshus resp. uthus 
k arterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
k arterade efter tak k onturen

S lä nt

Begränsning av markens utnyttjande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genom förandetiden ä r 5 år från det att detaljplanen vinner laga k raft 
(PBL 4 k ap 21§)

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Mark en får inte förses m ed byggnad (PBL 4 k ap 16§)

Högsta nock höjd ä r angivet vä rde i m eter (PBL 4 k ap 16§)

PLANBESTÄMMELSER
Dä r beteck ning sak nas gä ller bestä m m elsen inom  hela planom rådet.
GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad

Bostä der (PBL 4 k ap 5§)

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av 
fastigheten ä r angivet vä rde i % (PBL 4 k ap 11§)

Planom rådesgrä ns

Egensk apsgrä ns
Anvä ndningsgrä ns

b1
Maxim alt 60% av fastighetsarean får hårdgöras 
(PBL 4 k ap 16§)

Utförande

Befintliga restrik tioner gä llande vattensk yddsom rådet sk all följas

Höjd på byggnader

Markreservat för allmännyttiga ändamål

e1 30%

Endast k ä llarlösa hus (PBL 4 k ap 16§)
b2

Mark en sk a vara tillgä nglig för allm ä nna
underjordisk a ledningar (PBL 4 k ap 6§)

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

f1 Endast rad-, par- eller k edjehus ink lusive 
k om plem entbyggnader (PBL 4 k ap 16§)

Naturom råde (PBL 4 k ap 5§)

B

NATU R

Egensk apsgrä ns och adm inistrativ grä ns

u1
Genomförandetid

Skydd mot störningar

GC Gång- och cyk elvä g (PBL 4 k ap. 5§)

m 1 Om  ek vivalent ljudnivå vid bostadens fasad ä r >60 dBA sk a 
m inst hä lften av bostadsrum m en vara vä nda m ot ljuddä m pad 
sida. Med ljuddä m pad sida m enas fasad som har en 
ek vivalent ljudnivå på högst 55 dBA och m axim al ljudnivå 
nattetid högst 70 dBA. Fasad m ot ljuddä m pad sida sk a ha
ek vivalent ljudnivå högst 55 dBA sam t m axim al ljudnivå nattetid
högst 70 dBA. Om bostaden har en eller flera uteplatser sk a
ljudnivån vid m inst en uteplats vara högst 50 dBA ek vivalent
ljudnivå och 70 dBA m axim al ljudnivå (PBL 4 k ap 12§)

)—8,0

229



 

2022-01-03 

Dnr: SBN 2021/81 

Dnr: KS 2021/137 

Antagandehandling 

 

 

 

 

Granskningsredogörelse 
Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 
(Granvägen), Hovmantorp, Lessebo kommun, 
Kronobergs län 
 

 

Planområdets lokalisering 

 

 

230



2(6) 

Dnr: SBN 2021/81 

Dnr: KS 2021/137 

 

Innehållsförteckning 
Granskningens genomförande ................................................................................................ 3 

Detaljplanens genomförande .................................................................................................. 3 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag .................................................................... 3 

Inkomna synpunkter ................................................................................................................ 3 

1. Länsstyrelsen .................................................................................................................. 3 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 3 

2. Trafikverket ..................................................................................................................... 3 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 3 

3. E.ON ................................................................................................................................ 4 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 4 

4. Skogsstyrelsen ................................................................................................................ 4 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 4 

5. Villaägarna Kronoberg ................................................................................................... 4 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 4 

6. Lantmäteriet ................................................................................................................... 5 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 6 

 

  

231



3(6) 

Dnr: SBN 2021/81 

Dnr: KS 2021/137 

 

Granskningens genomförande 
Förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Granvägen) har varit ute på 

granskning under tiden 8 december 2021 till och med 3 januari 2022. Efter granskningen 

ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en 

granskningsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till 

eventuella ändringar.  

Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut 

för samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 6 yttranden. 

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har 2021-08-12 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen kan 

konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter avseende 

miljökvalitetsnormer för vatten samt buller. Länsstyrelsen har därmed inga 

invändningar avseende de frågor som kan vara överprövningsgrundande enligt 11 kap. 

10§ PBL.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

2. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med 

detaljplanen är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i form av rad-, par- eller 

kedjehus. Generellt ser Trafikverket positivt på kommunens ambition att förtäta inom 

redan utbyggda områden där förutsättningar för tillgänglighet och att nyttja hållbara 

transporter finns.  

 

Trafikverkets synpunkter avseende buller från väg 254 har tillgodosetts. Trafikverket har 

inget att erinra mot föreslagen detaljplan.  

 

En övrig synpunkt handlar om Lessebo kommuns benämning av detaljplaner. För 

närvarande finns två detaljplaner utskickat på remiss som har samma namn. När flera 

olika planområden är belägna på samma fastighet skulle det öka tydligheten att 

specificera/namnge den delen av fastigheten som avses.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkten noteras. För att öka tydligheten har namnet på detaljplanen ändrats till: 

Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Granvägen).  
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3. E.ON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och noterat att våra synpunkter är tillgodosedda i samrådsredogörelsen samt i 

planbeskrivningen och har inget ytterligare att erinra över planförslaget. 

Bifogar en ny karta över våra anläggningar efter att vi har varit och mätt in 

markkablarna inom området.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

4. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på presenterat underlag och inte heller 

någon information att tillföra som har bäring på detta. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

5. Villaägarna Kronoberg 

Villaägarna Kronoberg har inga ytterligare synpunkter nu under granskningen av 

rubricerad detaljplan.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  
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6. Lantmäteriet  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Med begreppet huvudmannaskap i en detaljplan avses normalt sett vem som är 

ansvarig för de allmänna platserna. I 1 kap. 4§ PBL definieras allmän plats som gata, väg, 

park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt 

behov.  

Det är bra om begreppet huvudman/huvudmannaskap reserveras för ansvaret för 

allmänna platser och att andra former av ansvar beskrivs med andra termer än 

huvudmannaskap för att undvika otydlighet och risk för sammanblandning. Andra 

ansvarsfrågor (t.ex. vem som har hand om fjärrvärme och elförsörjning) bör beskrivas 

med annat/andra ord.  

Ledningar 

I sista stycket beskrivs att rättighet för ledningar behöver bildas genom 

lantmäteriförrättning. Lantmäteriet noterar att det för ledningar i sydost redan finns 

befintliga ledningsrätter. Detta bör förtydligas. Det beskrivs inte under denna rubrik 

eller någon annanstans i planbeskrivningen vad för slags ledning som är belägen/ska 

anläggas i nordvästra delen av planområdet och inte heller vem som är ledningshavare 

för denna.  

Delar av planen som bör förbättras 

Byggnadshöjd bör helst inte användas 

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast 

i undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i 

rättspraxis finns olika tolkningar av begreppet och därför kan det försvåra 

lovprövningen och leda till svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första 

hand att totalhöjd eller nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd.  

Servitut 

Planområdet berörs av följande ledningsrätter. Det är två olika i samma ledningsgrav.  

Fastighetsbildning 

Av skrivelsen framgår att en ny fastighet ska bildas. Lantmäteriet noterar dock att 

plankartan varken innehåller bestämmelser om minsta eller största fastighetsstorlek, 

vilket möjliggör för annan framtida fastighetsindelning.  

I första stycket andra meningen kanske orden ”vilka avses” ska läggas till istället för 

ordet ”och”. Andra stycket är lite otydligt. Ska kanske begreppen lantmäteriförrättning 

och fastighetsreglering byta plats. I sista stycket beskrivs att markåtkomst för 
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underjordiska ledningar bör tryggas genom servitut/ledningsrätt. Lantmäteriet noterar 

att det för ledningar i sydost redan finns befintliga ledningsrätter. Detta bör förtydligas.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Texten om huvudman/huvudmannaskap har justerats och förtydligats. 

I den nordvästra delen av planområdet finns en befintlig spillvattenledning som saknar 

ledningsrätt. Lessebo kommun kommer att ansöka om och bekosta ledningsrätt för den 

befintliga spillvattenledningen inom kvartersmark som inte är säkrad med ledningsrätt. 

Detta har förtydligats i planbeskrivningen.  

Tillåten höjd ändras från 4,8 meter byggnadshöjd till en högsta nockhöjd på 8 meter 

enligt framförda synpunkter. Ändringen av höjden innebär i praktiken att byggnadernas 

maximalt tillåtna höjd blir i princip densamma. Det som ändras är sättet som 

byggnadernas höjd beräknas på, där byggnadshöjd ändras till nockhöjd, alltså 

byggnadshöjd + takvinkel. Således innebär inte begreppet nockhöjd att det blir möjligt 

att bygga högre byggnader än vad som tilläts med begreppet byggnadshöjd. Ändringen 

görs för att underlätta beräkning av byggnaders höjder i bygglovskedet. Att ändra från 

byggnadshöjd till nockhöjd innebär dessutom en större säkerhet för fastighetsägarna 

eftersom nockhöjden alltid är densamma, till skillnad från byggnadshöjden som kan 

variera och därmed gör höjdbedömningar mer osäkra och oförutsägbara med tiden. 

Det är kommunens ambition att ta fram flexibla detaljplaner där det är lämpligt för att 

skapa ett handlingsutrymme om det visar sig att något annat än exakt det tilltänkta ska 

uppföras på platsen. Något behov av att reglera största eller minsta fastighetsstorlek 

bedöms inte finnas. Detaljplanens avsikt är att bilda en ny fastighet för bostadsändamål 

samtidigt möjliggörs även att en eller flera fastigheter kan tillskapas genom 

fastighetsindelning efter utövares eventuella önskemål.  

Övriga synpunkter har arbetats in i planbeskrivning och plankarta. 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 12 Dnr 2022/13- 
 

Planuppdrag för del av Hovmantorp 7:1 
(Linnégatan) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag 
till en ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 7:1 
(Linnégatan) i Hovmantorp på sökandens bekostnad. 

2. Sälja del av kommunens fastigheten Hovmantorp 7:1 (ca 800 
kvm) enligt nuvarande taxa (75 kr/kvm) till den sökande efter 
genomförd detaljplaneändring. 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om planbesked inkom 2022-01-06 från en privatperson. 
Sökande önskar att pröva möjligheten att stycka av en del av 
kommunens fastighet Hovmantorp 7:1 längs Linnégatan för att 
möjliggöra uppförande av ett enplanshus med komplementbyggnad 
(garage). Den tilltänkta fastigheten blir cirka 800 kvadratmeter.  
 
Planavtal kommer att tecknas med sökande som reglerar kostnaderna 
som uppkommer i samband med framtagandet av detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag 2022-01-18 
Ansökan om planuppdrag, daterad 2022-01-06 
Karta över planområdet, daterad 2022-01-06 
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Planuppdrag för del av Hovmantorp 7:1 
(Linnégatan), Hovmantorps samhälle, 
Lessebo kommun, Kronobergs län 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram 
förslag till en ny detaljplan för del av fastigheten 
Hovmantorp 7:1 (Linnégatan) i Hovmantorp på sökandens 
bekostnad. 
 

2. Sälja del av kommunens fastigheten Hovmantorp 7:1 (ca 
800 kvm) enligt nuvarande taxa (75 kr/kvm) till den 
sökande efter genomförd detaljplaneändring. 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om planbesked inkom 2022-01-06 från en privatperson. 
Sökande önskar att pröva möjligheten att stycka av en del av 
kommunens fastighet Hovmantorp 7:1 längs Linnégatan för att 
möjliggöra uppförande av ett enplanshus med 
komplementbyggnad (garage). Den tilltänkta fastigheten blir cirka 
800 kvadratmeter.  
 
Planavtal kommer att tecknas med sökande som reglerar 
kostnaderna som uppkommer i samband med framtagandet av 
detaljplanen. 
 
Bakgrund 
Området omfattas av en stadsplan ”07-HOS-181 B” 
lagakraftvunnen den 27 maj 1970. Aktuell mark är idag planlagd 
som allmän platsmark för park, men någon park är inte 
iordningsställd i området. Marken har tidigare användes för 
parkering till daghem i närområdet och denna funktion behövs 
inte längre för nuvarande villabebyggelse. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att ändra 
gällande markanvändning från allmänt ändamål ”Park” till 
bostäder ”B”. För att detta ska vara möjligt krävs en planändring.  
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Konsekvenser 
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 
planområdet som ”befintliga bostäder”. Enligt översiktsplan bör 
ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en 
förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer 
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare 
exploatering i området.  
 
Den tilltänkta fastigheten berörs inte av riksintressen eller andra 
intressen som kräver särskilt hänsynstagande. Området omfattas 
inte heller av några ekologiskt känsliga områden eller 
kulturvärden. 
 
Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är aktuell 
mark inte utpekat som potentiellt förorenat. Det finns inte någon 
dokumentation som påtalar att industrier eller farliga 
verksamheter har funnits i närområdet.  
 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.  
 
Förvaltningens preliminära bedömning är att genomförandet av 
planen inte kommer medföra någon betydande miljöpåverkan och 
att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. 

 
Detaljplanearbetet bedöms kunna handläggas med 
standardförfarande.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, begäran om planuppdrag 
Ansökan om planuppdrag, daterad 2022-01-06 
Karta över planområdet, daterad 2022-01-06 

 

 
Sayf Noel 
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltning 
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Ärendenummer: #511 | Inskickat av: PATRIK HEIDEMAN (signerad) | Datum: 2022-01-06 08:10 Sida  av 1 3

Begäran om planbesked
Ärendenummer: #511 | Inskickat av: PATRIK HEIDEMAN (signerad) | 2022-01-06 08:10

1. Ansökan

Ange vilken fastighet ditt ärende gäller

LESSEBO SPARRE 18

Ansökan avser

Ändring av befintlig detaljplan

Byggnad

Enbostadshus

Beskrivning och motivering av projeket

Vi är intresserade den yta som idag är parkeringsplats mittemot "Lessebo Sparre 18". Vi söker en 
lite mindre tomt, där vi vill bygga ett enplanshus med garage/carport. hittar ingen tomt idag i 
tomtkön som vi är direkt intresserade av då de är för stora för vårt behov.

2. Kontaktuppgifter

Ansöker du som privatperson eller företag?

Privatperson
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Ärendenummer: #511 | Inskickat av: PATRIK HEIDEMAN (signerad) | Datum: 2022-01-06 08:10 Sida  av 2 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
PATRIK HEIDEMAN

 Personnummer

Kontaktuppgifter sökande (privatperson)

Är fastighetsägaren/tomträttsinnehavaren en annan än sökanden?

Ja

Fastighetsägare/tomträttsinnehavare

Lessebo Kommun

3. Bilagor

Bifoga handlingar

Till din ansökan behöver vi följande handlingar:

Situationsplan i skala 1:500 eller 1:000 eller en karta över området som tydligt visar 
planområdet

Tänk på att ditt ärende inte kan börja handläggas innan det är komplett. 
Om du är osäker på vad som krävs för just din ansökan är du välkommen att fråga oss genom att 
skicka e-post till myndighet@lessebo.se eller ringa kommunens växel på 0478-12500. 

    (370 KB)Karta.pdf
    (1,26 MB)Karta (1).pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Ärendenummer: #511 | Inskickat av: PATRIK HEIDEMAN (signerad) | Datum: 2022-01-06 08:10 Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

PATRIK HEIDEMANNamn: 
196809042754Person ID: 

2022-01-06 08:10Datum: 
61E956815988C125AD6C6EE69B3EFA08BC9B625CSignerad checksumma: 
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§ 13 Dnr 2022/5-2.4.7 
 

Skrivelse angående vattenskyddsområde 
Skruv i Lessebo kommun och krav om 
ersättning för skada av verksamhet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
kommunchef att föra dialog med berörda fastighetsägare. 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit från Åkerby entreprenad AB gällande beslut 
om vattenskyddsområde i Skruv.  
 
Gammal plan gällande vattenskyddsområde togs 1978. Därför 
initierades 2016 KFT-nämnden att WSP skulle göra förarbetena till 
vattenskyddsområdet. I juni 2017 beslutade KFT-nämnden  att 
fastställa föreslaget vattenskyddsområde för Skruvs dricksvattentäkt 
och skickade ansökan till Länsstyrelsen. Dessförinnan i mars 2017 
bjöds det in till ett informationsmöte i Skruvs Folkets hus och 
kommunen tog fram ett informationsblad. Våren 2020 gick förslaget 
till alla fastighetsägare inom området med de nya restriktionerna, ett 
s.k. samråd. Inga synpunkter har kommit till Länsstyrelsen eller 
kommunen från berörda.                                                         
Fastighetsägare kan ha rätt till viss ersättning om mark tas i anspråk 
eller om markanvändningen avsevärt försvårar verksamheten. 
Fastighetsägaren måste dock söka tillstånd innan beslut om eventuell 
ersättning kan tas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-19 
Skrivelse från Åkerby entreprenad AB inkommen 2022-01-10 
Föreskrifter för Skruvs vattenskyddsområde samt Miljöbalken. 
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Vattenskyddsområde Skruv 
 
Förslag till beslut 
Dialog ska föras med de fastighetsägare som berörs av nya 
föreskrifter.   
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit från Åkerby entreprenad AB gällande 
beslut om vattenskyddsområde i Skruv.  
 
Gammal plan gällande vattenskyddsområde togs 1978. Därför 
initierades 2016 KFT-nämnden att WSP skulle göra förarbetena till 
vattenskyddsområdet. I juni 2017 beslutade KFT-nämnden  att 
fastställa föreslaget vattenskyddsområde för Skruvs 
dricksvattentäkt och skickade ansökan till Länsstyrelsen. 
Dessförinnan i mars 2017 bjöds det in till ett informationsmöte i 
Skruvs Folkets hus och kommunen tog fram ett informationsblad. 
Våren 2020 gick förslaget till alla fastighetsägare inom området 
med de nya restriktionerna, ett s.k. samråd. Inga synpunkter har 
kommit till Länsstyrelsen eller kommunen från berörda.                                                         
Fastighetsägare kan ha rätt till viss ersättning om mark tas i 
anspråk eller om markanvändningen avsevärt försvårar 
verksamheten. Fastighetsägaren måste dock söka tillstånd innan 
beslut om eventuell ersättning kan tas.  
 
 
Bakgrund 
Runt de områden där Lessebo kommunen tar ut dricksvatten 
ska finnas särskilda skyddsområden. Syftet med ett 
vattenskyddsområde är att ge vattenförekomster som är viktiga för 
dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att 
råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv. Skyddet av 
viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritering för att 
syftet ska kunna genomgås.  
 

 

Beslutsunderlag 
Föreskrifter för Skruvs vattenskyddsområde samt Miljöbalken. 
 

Beslutet skickas till 
Berörda fastighetsägare. 
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Christina Nyquist 
Kommunchef   
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§ 14 Dnr 2021/400-1.9.1 
 

Remissvar på förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge svar enligt 
ärendebeskrivningen nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen 
uppgår till 799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 
2021 års prisnivå. I planen är det ett fåtal åtgärder namngivna för att 
förbättra transportinfrastrukturen i sydöstra Sverige. För Lessebo 
kommuns del är prioriterat att höja standarden och kapaciteten på 
järnvägen öster om Alvesta samt höja standarden på riksväg 25 öster 
om Växjö. Med anledning av detta yrkar Lessebo kommun att ramen 
utökas och att investeringar motsvarande en ökning av medlen för 
namngivna investeringar med 10 procent kan genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-29 
Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 
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Remissvar på förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avge svar enligt 
ärendebeskrivningen nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Den statliga planeringsramen för åtgärder i 
transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för 
perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. I planen är det 
ett fåtal åtgärder namngivna för att förbättra 
transportinfrastrukturen i sydöstra Sverige. För Lessebo kommuns 
del är prioriterat att höja standarden och kapaciteten på järnvägen 
öster om Alvesta samt höja standarden på riksväg 25 öster om 
Växjö. Med anledning av detta yrkar Lessebo kommun att ramen 
utökas och att investeringar motsvarande en ökning av medlen för 
namngivna investeringar med 10 procent kan genomföras. 
 
Bakgrund 
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 
Remissyttranden skall ha kommit in till Regeringskansliet senast 
28 februari 2022.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 
 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
 

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef  
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Ärendenummer Dokumentdatum  Konfidentialitetsnivå 
TRV 2021/79143 2021-11-30 Ej känslig 
Motpartens ärendenummer   
I2021/02884   
   
 

 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 
Besöksadress: Röda vägen 1 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Pär-Erik Westin 
Nationell planering 
Direkt: 010-1236157 
Mobil: 070-3167620 
par-erik.westin@trafikverket.se 
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Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
  

På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan 

för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Rapporten publiceras på Trafikverkets hemsida. 

Remissyttranden ska ha kommit in till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022. Svaren bör lämnas 

per e-post till 

i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se  

Ange diarienummer I2021/02884 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en 

inbjudan att lämna synpunkter. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

 

 

Lena Erixon 

Generaldirektör 
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Pär-Erik Westin 

Strategisk planerare 

par-erik.westin@trafikverket.se 

Direkt: 010-123 61 57 

Mobil: 070-316 76 20 

Trafikverket 

Adress: 781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 

sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 

till digital offentlig service. 

  

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/79143, Motpartens ärendenummer I2021/02884, Dokumentdatum 2021-11-30, Dokumenttyp BREV.  
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Sändlista 
2030-sekretariatet  

AB Volvo 

Affärsverket svenska kraftnät 

Arbetsgivarverket  

Arlandabanan Infrastructure AB 

BIL Sweden  

Bilsportförbundet  

Botniska korridoren  

Boverket  

Byggföretagen 

Byggherrarna 

Chalmers tekniska högskola 

Cykelfrämjandet 

Delaktig Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) 

Ekologiska lantbrukarna 

Energimyndigheten  

European Spallation Source (ESS) 

Fackförbundet SEKO  

Fackförbundet ST 

FMCK Frivilliga motorcykelkåren  

Folkhälsomyndigheten 

Fossilfritt Sverige  

Fotgängarnas förening  

Friluftsfrämjandet  

Funktionsrätt Sverige  

Fältbiologerna 
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Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 

Föreningen Svenska järnvägsfrämjandet  

Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer (FSJ)  

Företagarna 

Försvarets materielverk FMV 

Försvarets radioanstalt FRA 

Försvarsmakten 

Global utmaning 

Green Cargo AB 

Greenpeace  

Gröna Bilister 

Handelskammaren i Jönköpings län  

Handelskammaren i Uppsala län  

Handelskammaren Mittsverige  

Handelskammaren Mälardalen  

Handelskammaren Värmland 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hörselskadades riksförbund (HRF) 

Inlandsbanan AB 

IKEM 

Infranord AB 

Infrasweden KTH (strategisk innovations plattform) 

Innovationsföretagen  

Institutet för framtidsstudier 

IQ Samhällsbyggnad  

ITS Sweden  

Jernhusen AB 

Jernkontoret 
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Jordbruksverket  

Jordens Vänner  

Jämtland Härjedalen Turism 

Järnvägshistoriska Riksförbundet  

KAK Kungliga automobilklubben  

Kemikalieinspektionen 

Klimatkommunerna  

Kommerskollegium 

Konjunkturinstitutet 

Konkurrensverket 

Kungliga Svenska Seglarsällskapet 

Kungliga tekniska högskolan  

Kustbevakningen 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)  

Lantmäteriet 

Linköpings universitet 

Livsmedelsverket 

LO 

Luftfartsverket 

Luleå tekniska universitet  

Luossavaara-Kiirunavaara AB 

Länsstyrelsen i Blekinge län  

Länsstyrelsen i Dalarnas län  

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län  

Länsstyrelsen i Hallands län  

Länsstyrelsen i Jämtlands län  

Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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Länsstyrelsen i Kalmar län  

Länsstyrelsen i Kronobergs län  

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län  

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Länsstyrelsen i Södermanlands län  

Länsstyrelsen i Uppsala län  

Länsstyrelsen i Värmlands län  

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Länsstyrelsen i Örebro län  

Länsstyrelsen i Östergötlands län  

Maritimt forum 

Mellansvenska handelskammaren 

MHF - Motormännens Helnykterhetsförbund  

Motormännens Riksförbund 

Museibanornas Riksorganisation  

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Mälardalsrådet 

Naturskyddsföreningen 

Naturturismföretagen  

Naturvårdsverket  

Norrbotniabanegruppen  

Norrbottens Handelskammare 

NTF Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande  
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Nya ostkustbanan 

Näringslivets transportråd 

Nätverket för Jämställdhet i transportsektorn  

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) 

Post- och telestyrelsen 

Region Blekinge  

Region Dalarna  

Region Gotland  

Region Gävleborg  

Region Halland 

Region Jämtland/Härjedalen  

Region Jönköpings 

Region Kalmar  

Region Kronoberg  

Region Norrbotten 

Region Skåne  

Region Stockholm  

Region Sörmland  

Region Uppsala län  

Region Värmland  

Region Västerbotten 

Region Västernorrland  

Region Västmanland  

Region Örebro län  

Region Östergötland 

Renägarförbundet 

Rese- och turistnäringen i Sverige  
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Resenärsforum  

Riksantikvarieämbetet  

Riksförbundet enskilda vägar (REV)  

Rikspolisstyrelsen 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 

Rymdstyrelsen 

SACO 

Sametinget  

Samferdselsdepartementet (Norge) 

Samhällsbyggarna  

Samtrafiken 

Scania  

SJ AB 

Sjöfartsverket  

Skogsindustrierna  

Skogsstyrelsen  

Skärgårdsredarna 

Skärgårdarnas Riksförbund 

SPF Seniorerna 

Statens geotekniska institut 

Statens geologiska undersökning 

Statens historiska museer 

Statens maritima och transporthistoriska museer 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)  

Statskontoret 

Stockholms handelskammare  

Swedavia 

Swedish Space Cooperation (SCC) 
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Swedtrain  

Swedish Lapland  

Svemin 

Svensk Cykling  

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 

Svensk Handel 

Svensk Kollektivtrafik  

Svensk Sjöfart 

Svensk Turism  

Svenska Cykelstäder 

Svenska Handelskammarförbundet  

Svenska Jägareförbundet 

Svenska Miljöinstitutet IVL 

Svenska Motorvagnsklubben 

Svenska petroleum och biomedel institutet SPBI  

Svenska Privatvagnföreningen 

Svenska Regionala Flygplatser (SRF) 

Svenska samernas riksförbund  

Svenska Taxiförbundet 

Svenska Teknik & Designföretagen  

Svenska Transportarbetareförbundet  

Svenska Turistföreningen 

Svenskt Flyg  

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Sveriges Hamnar 

Sveriges Hembygdsförbund 

Sveriges Ingenjörer 
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)  

Sveriges Motorcyklister 

Sveriges Riksidrottsförbundet  

Sveriges Skeppsmäklareförening  

Sveriges Åkeriföretag 

Svevia 

Sydsvenska Industri & Handelskammaren  

Synskadades Riksförbund 

TCO 

Tillväxtanalys  

Tillväxtverket  

Trafikanalys 

Transportarbetareförbundet  

Transportföretagen 

Transportministeriet (Danmark) 

Transportministeriet (Finland)  

Transportstyrelsen 

Tullverket  

Tourism in Skåne 

Tågföretagen 

Unionen 

VINNOVA 

Visita 

Volvo Cars 

WWF Världsnaturfonden  

Västerbottens Handelskammare  

Västra Götalandsregionen  
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Västsvenska Handelskammaren  

Östsvenska Handelskammaren 

 

Samtliga kommuner 

Ale 

Alingsås 

Alvesta 

Aneby 

Arboga 

Arjeplog 

Arvidsjaur 

Arvika 

Askersund 

Avesta 

Bengtsfors 

Berg 

Bjurholm 

Bjuv 

Boden 

Bollebygd 

Bollnäs 

Borgholm 

Borlänge 

Borås 

Botkyrka 

Boxholm 

Bromölla 

Bräcke 
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Burlöv 

Båstad 

Dals-Ed 

Danderyd 

Degerfors 

Dorotea 

Eda 

Ekerö 

Eksjö 

Emmaboda 

Enköping 

Eskilstuna 

Eslöv 

Essunga 

Fagersta 

Falkenberg 

Falköping 

Falun 

Filipstad 

Finspång 

Flen 

Forshaga 

Färgelanda 

Gagnef 

Gislaved 

Gnesta 

Gnosjö 

Gotland 
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Grums 

Grästorp 

Gullspång 

Gällivare 

Gävle 

Göteborg 

Götene 

Habo 

Hagfors 

Hallsberg 

Hallstahammar 

Halmstad 

Hammarö 

Haninge 

Haparanda 

Heby 

Hedemora 

Helsingborg 

Herrljunga 

Hjo 

Hofors 

Huddinge 

Hudiksvall 

Hultsfred 

Hylte 

Håbo 

Hällefors 

Härjedalen 
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Härnösand 

Härryda 

Hässleholm 

Höganäs 

Högsby 

Hörby 

Höör 

Jokkmokk 

Järfälla 

Jönköping 

Kalix 

Kalmar 

Karlsborg 

Karlshamn 

Karlskoga 

Karlskrona 

Karlstad 

Katrineholm 

Kil 

Kinda 

Kiruna 

Klippan 

Knivsta 

Kramfors 

Kristianstad 

Kristinehamn 

Krokom 

Kumla 
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Kungsbacka 

Kungsör 

Kungälv 

Kävlinge 

Köping 

Laholm 

Landskrona 

Laxå 

Lekeberg 

Leksand 

Lerum 

Lessebo 

Lidingö 

Lidköping 

Lilla Edet 

Lindesberg 

Linköping 

Ljungby 

Ljusdal 

Ljusnarsberg 

Lomma 

Ludvika 

Luleå 

Lund 

Lycksele 

Lysekil 

Malmö 

Malung-Sälen 
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Malå 

Mariestad 

Mark 

Markaryd 

Mellerud 

Mjölby 

Mora 

Motala 

Mullsjö 

Munkedal 

Munkfors 

Mölndal 

Mönsterås 

Mörbylånga 

Nacka 

Nora 

Norberg 

Nordanstig 

Nordmaling 

Norrköping 

Norrtälje 

Norsjö 

Nybro 

Nykvarn 

Nyköping 

Nynäshamn 

Nässjö 

Ockelbo 
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Olofström 

Orsa 

Orust 

Osby 

Oskarshamn 

Ovanåker 

Oxelösund 

Pajala 

Partille 

Perstorp 

Piteå 

Ragunda 

Robertsfors 

Ronneby 

Rättvik 

Sala 

Salem 

Sandviken 

Sigtuna 

Simrishamn 

Sjöbo 

Skara 

Skellefteå 

Skinnskatteberg 

Skurup 

Skövde 

Smedjebacken 

Sollefteå 
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Sollentuna 

Solna 

Sorsele 

Sotenäs 

Staffanstorp 

Stenungsund 

Stockholm 

Storfors 

Storuman 

Strängnäs 

Strömstad 

Strömsund 

Sundbyberg 

Sundsvall 

Sunne 

Surahammar 

Svalöv 

Svedala 

Svenljunga 

Säffle 

Säter 

Sävsjö 

Söderhamn 
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Förord 

Trafikverket överlämnar härmed förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de 

transportpolitiska målen, regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) och riksdagens beslut med anledning av 

densamma (bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt regeringens direktiv. Planförslaget 

bygger också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i 

transportsystemet.  

Trafikverket har utarbetat planförslaget utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt, och 

fyrstegsprincipen har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att 

åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den av Trafikverket föreslagna 

fördelningen på åtgärder inom ramen för tilldelade medel dels för utveckling, dels för 

vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, är utformad så att den i så stor utsträckning 

som möjligt ska bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de 

mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp, däribland tillgänglighet, klimatmålen, 

vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och 

Sveriges konkurrenskraft.  

Trafikverket har strävat efter att skapa öppenhet om förutsättningarna för planen och dess 

utveckling och innehåll, och planförslaget har tagits fram i dialog med berörda aktörer. 

Hearingar, dialoger och samråd har genomförts digitalt och i olika skeden av 

arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via 

Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper. 

Planförslaget remitteras nu från och med den 30 november 2021 till berörda 

remissinstanser, som har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissvar lämnas till 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.  

På uppdrag av Trafikverkets styrelse 

Borlänge den 30 november 2021 

Lena Erixon 

Generaldirektör 

276



7 (224) 

Sammanfattning 

Planförslagets förutsättningar och framtagande 

En plan för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen 

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen 

ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 

 drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar

 investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar

 åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan

 stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)

 medel till forskning och innovation.

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser 

samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det 

trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur vi ska använda 

vår infrastruktur smartare och effektivare. 

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive 

klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första 

hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att 

den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion, användning och miljöpåverkan 

påverkas även av en rad andra faktorer som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom 

styrmedel, regleringar och upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är 

infrastrukturen en pusselbit bland flera.  

Ökade ekonomiska ramar för utveckling och vidmakthållande 

De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad av 

riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet anges också 

av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta ett förslag till en 

trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 

799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. Medlen ska 

fördelas enligt följande:  

 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och

reinvesteringar) av statliga järnvägar;

 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive

bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;

 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av dessa

anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya

stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.1

Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande av 

vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser). 

1 Förslag till länsplaner tas fram av regionerna och lämnas in separat till regeringen. 
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Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent jämfört med 

den gällande planen.  

Begränsat utrymme för nya investeringar 

Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en förutsättning 

som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom utvecklingsanslaget 

är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna 

har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018–2029. Om man lägger 

ihop den gällande planens kostnader för den resterande planperioden 2022–2029 med 

kostnaderna för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa planperiod 2030–2033, 

samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande plan, så summerar det 

till 353 miljarder kronor (i 2021 års priser). 

Till detta kommer dock ytterligare kostnadsanspråk. Kostnaderna för investeringarna i 

gällande plan har ökat sedan planens fastställelse. Utgår man från en preliminär 

tidsplanering av objekten i gällande plan motsvarar kostnadsökningarna omkring 

80 miljarder kronor under planperioden, varav omkring 30 miljarder kronor (under 

planperioden) härrör från de etapper av nya stambanor som finns med i gällande plan. 

Regeringen har också angett att Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå ska påbörjas, och 

Trafikverket bedömer att 3 miljarder kronor är en lämplig nivå under planperioden. Vidare 

är det nödvändigt att inrymma den fortsatta utbyggnaden av det nya digitala signalsystemet 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) i planförslaget. Med en tekniskt 

optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen behöva ytterligare drygt 

20 miljarder kronor under planperioden, förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan 

finns med i gällande plan.  

Sammanlagt summerar den gällande planens fortsättning och de ytterligare 

kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor under planperioden, vilket överstiger den 

angivna ramen för utvecklingsanslaget på 437 miljarder kronor. Trafikverket har därför i 

första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt 

tidsförskjutningar och etappindelningar av vissa objekt i den gällande planen. Trafikverkets 

bedömning är att utrymmet för nya investeringsobjekt i planen är ytterst begränsat, utöver 

den fortsatta utbyggnaden av ERTMS samt den av regeringen utpekade tidigareläggningen 

av Norrbotniabanan.  

Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning 

För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver vissa investeringar i den 

gällande planen förskjutas i tid. Trafikverket föreslår att detta i första hand bör handla om 

investeringar som inte påbörjats men vars bedömda kostnad ökat betydligt sedan gällande 

plan fastställdes. I förslaget till senareläggningar har bidrag till transportpolitisk 

måluppfyllelse varit vägledande. För väginvesteringar har kostnadseffektiva åtgärder för att 

minska antalet omkomna prioriterats. Sammanlagt rör det sig om nio investeringar i 

gällande plan som föreslås förskjutas i tid så att de slutförs efter 2033, vilket innebär att 

totalt 11 miljarder kronor förskjuts till efter planperioden. Genom besparingar och 

omfattningsförändringar minskas kostnaderna med ytterligare 3 miljarder kronor. Medlen 

under planperioden till etapper av nya stambanor för höghastighetståg föreslås minskas från 

107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen Göteborg–Borås 

har tvingats senareläggas.  

Med anledning av bland annat det begränsade budgetutrymmet föreslås en något 

långsammare utbyggnadstakt av ERTMS än den rent tekniskt optimala, vilket minskar 
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kostnaderna under planperioden med cirka 9 miljarder kronor. En ännu långsammare 

utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära stora problem att upprätthålla ett 

robust järnvägssystem eftersom den befintliga signalanläggningen är gammal och sliten, och 

eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.  

Planförslaget innehåller också ett begränsat antal nya investeringar som bedöms vara 

nödvändiga att inrymma, bland annat kapacitetsförstärkningar föranledda av de nya 

industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län och åtgärder för ökade 

hastigheter på Ostkustbanan och Västkustbanan, vilket även förutsätter att det nya 

signalsystemet ERTMS är utbyggt enligt plan. 

Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder med 

cirka 5 miljarder kronor, eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan 

förbättra funktionen i befintlig infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan. 

Trafikverket föreslår vidare att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 

2030, vilket Trafikverket anser är en lämplig brytpunkt för att möjliggöra en utvärdering av 

systemet med stadsmiljöavtal i syfte att kunna föreslå hur de bör utvecklas. 

Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal 

kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att 

mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om vissa av dessa hade 

kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska 

genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare. 

Grundläggande för Trafikverkets arbete är fyrstegsprincipen, som innebär att åtgärder som 

kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt prövas i första hand för att lösa 

brister i transportsystemet. Trafikverket arbetar med så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder 

(åtgärder som påverkar transportefterfrågan och transportsätt), till exempel 

trafikinformation, trafikledning, kapacitetstilldelning och hastighetsgränser. Majoriteten av 

dessa åtgärder handlar dock om annat än fysisk infrastruktur varför huvuddelen av detta 

arbete ligger utanför planförslaget. De investeringar som finns med i gällande plan har 

tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen. 
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Planförslagets fördelning av medel 

Figur 1 Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter. Miljarder kronor under planperioden. 

Nära hälften av medlen i infrastrukturplanen används till vidmakthållande av vägar och 

järnvägar. Av de namngivna investeringarna (inklusive etapperna av nya stambanor), som 

tillsammans utgör nära 40 procent av planen, är drygt 80 procent järnvägsinvesteringar, 15 

procent väginvesteringar och resten sjöfartsinvesteringar.  

Kostnadsökningar sker främst i ännu ej påbörjade projekt 

Trafikverkets namngivna projekt ingår i stora, komplexa och långa 

samhällsutvecklingsprocesser, där all kunskap om framtiden inte finns. Projekten innefattar 

många olika aktörer och perspektiv. Den ursprungliga utformningen och omfattningen kan 

förändras under projektets gång. Därutöver kan samhällsutvecklingen medföra förändringar 

som kan vara svåra att bedöma. Det handlar även om hur branschindex utvecklas, och  

förändringar av krav och lagar som sker parallellt med projektet. Samtidigt kan 

teknikutveckling leda till att kostnaderna kan minskas.  

Eftersom planeringsprocessen bygger på att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden är 

det svårt att undvika att vissa objekt visar sig vara dyrare, eller ge lägre nyttor, än man 

bedömt i tidigare skeden. Meningen är att man i planeringsprocessen ska kunna ompröva 

åtgärder vartefter man får mer information om nyttor och kostnader. Det uppstår dock 

problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen att det är 

förenat med stora kostnader att ompröva objektet, till exempel när objektet utgör en 

förutsättning för andra objekt eller för bebyggelseplanering. Regeringens direktiv anger 

dock att gällande plan ska genomföras. Trafikverket har därför undersökt besparingar och 

senareläggningar av objekt i gällande plan, men inte prövat frågan huruvida några objekt 

ska utgå ur planförslaget.  
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Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan planen 

fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade 

projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och banor har i 

genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den gällande planen, 

vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna för pågående 

investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat 

med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.  

De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har i 

genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade 

kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.  

En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning 

eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och en generell ökning av 

bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del av omständigheter som inte varit 

kända i tidigare utredningsskeden.  

Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning 

Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens 

medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av kostnader i 

pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också 

vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka 

orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland annat förändrad omfattning av 

projekten. 

Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning och 

effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också mot 

bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också 

nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i 

samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över kostnadsstyrningen, 

produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar 

om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning av orsaker till förändring av kostnader. 

Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder redan under arbetet med planförslaget.  

Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande 

åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.  

Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras under det 

kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser och erfarenheter 

från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt rekommendationer från 

Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:  

 Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar

i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.

 Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka

systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.

 Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket

proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.

 Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav,

planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
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 Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn,

till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och

underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att

pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare, och ge

incitament att investera i nya tekniska lösningar.

Utrymmet i kommande planer är högt intecknat 

Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider som 

fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna för 

höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska system samt 

andra investeringar.  

Diagrammet i figur 2 ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom 

utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna 

poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet inte inkluderar 

eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser 

investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade fortsättningar av nya stambanor 

samt järnvägstekniska system. Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska 

diagrammet tolkas med försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga 

planeringsförutsättningarna.  

Figur 2 Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljarder kronor. 

Betydande investeringsvolymer fortsätter in på den förväntade nästkommande 

planperioden (2026–2037). Om man hypotetiskt antar att denna har oförändrad ram för 

utvecklingsanslaget skulle det innebära att kommande planperiod redan är övertecknad 

med omkring 40 miljarder kronor. En stor del av dessa medel härrör sig till nya stambanor 

och signalsystemet ERTMS. 

Planförslagets ram

Gällande 

ram

Plan-

periodens 

slut 

282



13 (224) 

Vi fortsätter att rusta, bygga ut och modernisera järnvägen 

Vi rustar upp järnvägen 

Anslaget till vidmakthållande av statliga järnvägar ökar med 25 procent (40 miljarder 

kronor under planperioden) jämfört med planen 2018–2029. Mer resurser till att 

underhålla järnvägen minskar långsiktiga underhålls- och reinvesteringskostnader, 

eftersom det är billigare att underhålla i tid, och minskar risken för störningar och 

hastighetsnedsättningar.  

Satsningar fortsätter på de fyra särskilt utpekade transportflöden – Västra stambanan, 

Södra stambanan, norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–

Riksgränsen) – och det eftersatta underhållet kommer där att kunna minskas, med 

förbättrad eller oförändrad robusthet som följd. Under gällande planperiod har viktiga 

åtgärder genomförts på Södra och Västra stambanan, och nu skiftas fokus mot Malmbanan 

och norra godsflödet. Underhållsåtgärder och reinvesteringar genomförs också på de tio 

prioriterade transportflöden som är särskilt viktiga för både person- och godstrafik.  

De lägre trafikerade banorna kommer att få ett försämrat tekniskt tillstånd, med försämrad 

robusthet, ökad risk för trafikpåverkan och tillfälliga hastighetsnedsättningar. 

Funktionaliteten på dessa banor kan upprätthållas med förstärkt underhåll och åtgärder 

som förlänger livslängden. 

Utrullningen av ERTMS utgör den enskilt största och viktigaste satsningen. Dagens ATC-

system har på flera ställen redan passerat sin tekniska livslängd och når successivt sin 

tekniska livslängd i järnvägsnätet. För att framkomlighet och kapacitet ska kunna 

upprätthållas är ett fortsatt införande av ERTMS nödvändigt.  

Vi bygger ut järnvägen 

Över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar. Nära hälften av 

detta utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg, och nära en 

fjärdedel av järnvägstekniksystem, bland annat kraftförsörjningsåtgärder, 

trafikledningssystem och det nya digitala signalsystemet ERTMS. 

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar 

på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor under planperioden. Eftersom 

förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga delar av genomförandet och omfördela 

medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden. 

Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under 

planperioden. 

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där 

planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, 

färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och 

fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–

Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029. För fortsatt utbyggnad ska en 

prioritering göras utifrån en systemövergripande utbyggnadsanalys, men inriktningen är att 

de nya stambanorna i sin helhet ska stå klara kring 2045. För planläggning av centrala 

systemdelar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm avsätts 5 miljarder kronor 

under planperioden.  
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Den bedömda kostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är 

325 +/- 55 miljarder kronor. Trafikverket har fördjupat arbetet kring möjligheter att 

reducera investeringskostnaderna och bedömer att det finns betydande potential när det 

gäller förenklade tätortspassager och stationsutformningar, anpassade fordon, anpassade 

tekniska standarder, landbroar, masshantering och industrialisering. Trafikverkets mål är 

att investeringskostnaderna för hela systemet ska reduceras med 65 miljarder kronor 

jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande systemutformning. 

Enligt regeringsbeslut ska planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande sträcka, 

Skellefteå–Luleå, påbörjas, och direktivet anger att planeringen för hela Norrbotniabanan 

ska intensifieras. Trafikverket föreslår därför att 3 miljarder kronor anslås till sträckan 

Skellefteå–Luleå. 

Gällande plan innehåller ett stort antal andra järnvägsinvesteringar för ökad kapacitet längs 

de viktigaste stråken. Exempel på tillkommande anläggningar är Varbergstunneln, 

Ängelholm–Maria, Hallsberg–Degerön, Tomteboda–Kallhäll och Värnamo-

Jönköping/Nässjö. Många mindre åtgärder på Mittbanan, Dalabanan, Värmlandsbanan, 

Västra stambanan och Malmbanan förbättrar kapacitet och punktlighet för person- och 

godstrafik, exempelvis genom olika trimningspaket för ökad kapacitet och minskade 

restider. Planen innehåller även åtgärder för modernisering av stationsmiljöer samt 

åtgärder för längre och tyngre tåg.  

Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län 

föreslås bland annat åtgärder för ökad kapacitet på malmbanan, som föreslås en 

lånefinansiering som delvis kan hanteras med ökade banavgifter. Vidare föreslås åtgärder 

för höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, vilket även 

förutsätter att ERTMS byggts ut på sträckorna. Slutligen innehåller planförslaget medel till 

fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda. Medlen är 

nödvändiga för att Trafikverket ska kunna delta i pågående planeringsarbete som bedrivs av 

Stockholms stad och Jernhusen.   

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen 

Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och 

plattform för järnvägens modernisering. ERTMS är också en förutsättning bland annat för 

nya stambanor för höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och 

Västkustbanan, för att där kunna köra tåg i 250 km/tim. 

Med anledning av bland annat att utvecklingsanslagets ram inte räcker till alla 

kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS 

jämfört med den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna utbyggnadstakten kommer 

ERTMS att vara fullt utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare utbyggnadstakt skulle 

innebära stora problem att upprätthålla systemets robusthet och ökade kostnader för att 

underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten. 

Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i 

kommunikationsnät, nationellt tågledningssystem, utveckling och förvaltning av 

Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av 

Future Railway Mobile Communications System (FRMCS). 
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Några väginvesteringar tillkommer – fortsatt stora 
vägunderhållsbehov 

Ett begränsat antal nya väginvesteringar 

Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder. De flesta av dessa 

syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de bidrar till regional utveckling 

genom förbättrad tillgänglighet.  

Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna åtgärder på 

väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors, och E4 Förbifart 

Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna i området. Planeringen för att 

bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs. 

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet 

Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu fortsätter resan mot ett nytt etappmål 

för år 2030. Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra 

vägsträckningar. Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder 

på det regionala vägnätet.  

Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister. 

Trafikverket fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar och arbetet med åtgärder för 

att förhindra obehörigt spårbeträdande.  

Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för 

att klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen. I Trafikverkets förslag på nya 

investeringsobjekt som skulle kunna inrymmas med en ökning av utvecklingsanslaget 

dominerar investeringar för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget innehåller 

nya objekt för omkring 14 miljarder kronor vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma 

storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela planförslaget. En viss ökning av 

medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha betydande effekter.  

Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen 

Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar med 13 procent jämfört med planen 

2018–2029. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, 

och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten. 

Det betyder att vägsystemet, trots anslagsökningen, kommer att försämras snabbare under 

planperioden än vad Trafikverket kan återställa.  

De ökade underhållsbehoven beror bland annat på tillkomsten av mer komplexa 

anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en 

följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling 

mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970, 

och dimensionerat för den trafik som var aktuell då. Tillsammans bidrar allt detta till ett 

ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. Det innebär att 

Trafikverket inte kan vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt  eftersom nödvändiga 

åtgärder inte kan utföras förebyggande, i rätt omfattning eller till önskad standard. 

Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för restriktioner på 

de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar som en följd av att 

nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras, vilket leder till 

växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de lågtrafikerade vägarna kommer en 
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snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken 

för mindre störningar och tillfälliga restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. 

Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för 

lätt trafik påverkas. 

En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska kunna 

upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på 

framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på dessa delar kommer också 

att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser som 

högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via 

bärighetssatsningen kommer därför att vara robusta och tillgängliga för både tung och lätt 

trafik.  

Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem 
för medborgare och näringsliv  

Förbättrade möjligheter till pendling och resande 

Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela 

landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbets- och 

bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras. Det bidrar 

till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta passande arbeten. Bättre 

tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar också till regional utveckling och 

ökad livskvalitet.  

Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent med 

buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet 

utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst prioritet, eftersom de har en 

central funktion för att hålla samman landet, men även de lågtrafikerade delarna av 

vägnätet ska ha en acceptabel standard. Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga 

att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa 

sträckor under delar av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet. 

Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir 

tryggare och säkrare.  

De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande orter, vilket 

är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar 

över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga banorna, som kan användas 

bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket har betydelse för arbetspendling. 

Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. Under 

planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda 

förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och till 

andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna pott föreslås 

gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder 

och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar. Trafikverket föreslår också att 

länsplaneupprättarna med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering, ska 

planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker 

cykling. 

Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna 

och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur i flera av 
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väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på 

cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.  

Stärkt konkurrenskraft för näringslivet 

Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet, inklusive 

bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs som möjliggör 

överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på 

järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk 

på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten 

föreslås nya infrastruktursatsningar i området, framför allt i järnvägssystemet. Den 

särskilda näringslivspotten ger möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar. 

Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg för ökade 

malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn. Projektet omfattar 

muddringsåtgärder i hamnen och i farleden, farledsutmärkning, anläggande av ny 

djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya landytor. Luleå Hamn AB 

och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare ingår muddring av farleden in till 

Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största hamn, så att hamnen kan fortsätta att 

vara en del av de allt större containerfartygens globala rutt. Därutöver görs utbyte och 

uppgradering av slussarna i Trollhättan och förbättring av farleden mellan Landsort och 

Södertälje och, via ombyggda slussar i Södertälje, farleden i Mälaren.  

Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet att hitta 

kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar som är viktiga för 

besöksindustrin. 

Minskad lokal miljöpåverkan 

Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och 

infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur. 

Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark, viltpassager, 

bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap (natur- och kulturmiljö) 

och vatten.  

Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i 

ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de åtgärder som 

lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter, dels på 

barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder innebär en 

ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av behovet för 

dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas. Åtgärderna mot 

förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt på att efterkomma 

förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade miljögarantin, vilket innebär 

ersättning till vissa statliga verksamheter.  

Samhällsekonomisk effektivitet 

Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar och 

järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt 

effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som möjliggör tyngre 

vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore vidare mycket 

samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av vägnätet eftersom det 

skulle minska såväl transportkostnader som transporternas miljöbelastning.  
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Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet, baserat på de 

effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Trafikverket föreslår därför 

att detta anslag ökas.  

De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på -0,3 

(oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan 

effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir 

genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för vägobjekten 

0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är spridningen i 

lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar, 

både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas i planförslaget.  

Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ, med 

nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att de 

etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet är färdigt. NNK 

för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas vara -0,5 med 

nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete med 

kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala 

investeringskostnad med 65 miljarder kronor.  

Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar inte 

bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet 

ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar som internaliserar 

externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt tillhandahållande av 

offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik. Detta ligger dock i 

huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.  

Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar för att utveckla ett modernt och 

hållbart transportsystem 

Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter, vilket 

utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och 

information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster i transportsystemets olika 

delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder och beslutstöd som bygger på 

interaktion mellan fordon och infrastruktur för att skapa nyttor. Trafikverket kommer under 

planperioden att verka för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen 

av informationsmängder och den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den 

egna verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga 

inslag av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta 

omställningen till ett hållbart transportsystem. 

Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan, 

effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett 

hållbart samhälle.  

En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering av 

vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan 

Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–2026. 

De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen ligger utanför infrastrukturplanen 

Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) år 

2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045. Den absoluta 

merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka 93 procent (2017), kommer 
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från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring 85 procent av persontransportarbetet 

och 50 procent av godstransportarbetet så är det ofrånkomligt att vägen till att nå 

klimatmålen i första hand handlar om att göra vägtrafiken fossilfri. Eldrift måste dominera i 

vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom batteridrift men även genom 

bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande säljs måste också bli effektivare. Under 

det närmaste decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 

2030 ska nås, eftersom det tar tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt 

detta krävs olika typer av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De 

centrala verktygen – styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur – ligger dock utanför 

planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och investeringar i väg- 

och järnvägsinfrastruktur. 

Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att minska 

trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går omkring 85 procent 

av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar, och 

Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder för cyklande och kollektivtrafik. Sådana 

investeringar och åtgärder kan skapa mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar 

tillgängligheten för medborgare och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar 

också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och 

acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda 

bränsleskatter och sänkta hastigheter. Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i 

planförslaget har mycket liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära 

beräkningar minskar järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent, 

och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna på 

det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har en så mycket 

större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även en stor ökning av ett annat 

trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av vägtrafiken, dels på att 

substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten. När transportvolymen ökar till 

följd av en förbättring, till exempel utbyggnad av alternativ till vägtrafiken, består 

huvuddelen av ökningen vanligen av nygenererade transporter, inte av överflyttning från 

vägtrafiken.  

Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen 

Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över 

transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt, 

eftersom analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om styrmedel som dämpar 

vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. Enligt regeringens 

direktiv ska planeringen baseras på ”ett scenario som innehåller redan beslutade och 

aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och 

kalkyler innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter 

och reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i 

fasta priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att 

bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Dessa antaganden bidrar till att 

vägtrafikökningen dämpas och att järnvägstrafiken ökar snabbare, så att järnvägens 

marknadsandel ökar jämfört med idag. Järnvägsinvesteringar blir därmed något mer 

lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan 

dessa antaganden.  
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Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till 

uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är 

järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från 

ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas 

in i framtiden, och att de väginvesteringar som ingår i planförslaget är motiverade även helt 

utan trafiktillväxt. 
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1 Uppdrag och utgångspunkter 

Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en 

trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. Denna rapport utgör redovisningen av detta uppdrag. 

Syftet med planförslaget är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Regeringen har 

också angett att den avser att ta fram en plan som är en del i samhällsbygget, i vilken det 

tydligt pekas ut hur infrastrukturen ska bidra till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade 

arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges 

konkurrenskraft. Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa specifika 

åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper av nya stambanor för 

höghastighetståg och av Norrbotniabanan, samt angett att gällande plan ska fullföljas.  

Den nationella planen för transportinfrastruktur handlar i första hand om hur den 

nationella fysiska infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas. Detta omfattar i huvudsak 

vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar, åtgärder i allmänna farleder och slussar, 

investeringar i det statliga järnvägsnätet och stamvägnätet, trimnings- och miljöåtgärder, 

insatser för forskning, utveckling och innovation, stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 

och driftbidrag till icke statliga flygplatser.  

Trafikverkets förslag till fördelning av tilldelade medel för åtgärder i infrastrukturen är 

utformat så att det i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppnå syftet avseende de 

transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp.   

Det behöver samtidigt betonas att flera viktiga faktorer som påverkar transportsystemet och 

den transportpolitiska måluppfyllelsen huvudsakligen planeras och beslutas i andra 

sammanhang än i den nationella infrastrukturplanen. En del är Trafikverkets ansvar, till  

exempel hastighetsgränser och upphandling av interregional kollektivtrafik. Annat är andra 

aktörers ansvar, till exempel skatter, subventioner och regleringar, regionalt 

kollektivtrafikutbud, kommunalt gatunät och fysisk bebyggelseplanering. 

Processen med att ta fram en ny plan, vilket normalt görs vart fjärde år, inleds genom att 

regeringen ger Trafikverket direktiv för att ta fram ett inriktningsunderlag. Underlaget läggs 

efter remittering till grund för en infrastrukturproposition, i vilken regeringen redovisar sitt 

förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den 

åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut om propositionen. Efter att Trafikverket, 

utifrån regeringens direktiv, har tagit fram och redovisat sitt planförslag, remitteras det 

brett. Regeringen fastställer slutligen en plan, vilket beräknas ske våren/sommaren 2022. 

1.1. Regeringens direktiv 

Regeringen har i uppdraget gett direktiv för Trafikverkets framtagande av ett planförslag. 

Utöver dessa direktiv ska regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige2 och riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet. 

2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) utgöra utgångspunkt för analyser och förslag till 

åtgärder. 

De riksdagsbundna transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de etappmål som 

regeringen har beslutat om, bland annat om klimat och trafiksäkerhet, ska vara 

utgångspunkter för Trafikverkets förslag till åtgärder, liksom fyrstegsprincipen och ett 

trafikslagsövergripande synsätt. Planförslaget ska baseras på ett scenario som innehåller 

2 Proposition 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
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beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn. Trafikverket ska 

redovisa hur planförslaget bidrar till att öka transporteffektiviteten i samhället och till att de 

transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Ytterligare aspekter som 

infrastrukturen ska bidra till och som särskilt pekas ut i direktivet är tillgänglighet, 

klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i 

landet och Sveriges konkurrenskraft. 

Regeringen anger i direktivet att den gällande nationella planen ska fullföljas. Den statliga 

planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för 

perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. Av planeringsramen ska 

165 miljarder kronor avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av 

statliga järnvägar, och 197 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive 

bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Vidare ska 

437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet, varav 107 miljarder 

kronor bör användas till de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg. De 

etapper av Norrbotniabanan som ingår i planen för 2018–2029 ska genomföras, och 

utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas under 

planperioden. Cirka 42 miljarder kronor ska enligt regeringen gå till den preliminära ramen 

för länsplanerna.  

1.2. Från plan för 2018–2029 till plan för 2022–2033 

I kapitlet redovisas hur Trafikverkets planförslag förhåller sig till och bygger vidare på den 

gällande planen, som regeringen har angett ska fullföljas. Till detta kommer också utökade 

behov som Trafikverket har identifierat, inte minst inom vidmakthållande, och nya åtgärder 

som regeringen särskilt pekat ut i direktivet.   

1.2.1. Ny plan bygger vidare på tidigare insatser 

Den nationella planen för transportinfrastrukturen för 2018–2029, i fortsättningen 

benämnd gällande plan, beslutades av regeringen den 31 maj 2018. Under de drygt tre år 

som har gått sedan planen fastställdes, vilket är kort tid när det gäller infrastruktur, har en 

del av innehållet i planen slutförts och börjat ge effekter i transportsystemet. Hittills har 

16 procent av de namngivna objekten i nationell plan slutförts och sammanlagt 57 procent är 

slutförda eller påbörjade. Dessutom har en stor mängd åtgärder för vidmakthållande och 

trimningsåtgärder för trafiksäkerhet, förbättrad miljö, hälsa och framkomlighet genomförts. 

Ett exempel på slutfört arbete är att i augusti 2020 öppnade Getingmidjan – järnvägen 

mellan Stockholms central och Stockholms södra – efter att ha varit avstängd för 

upprustning somrarna 2018–2020. Under 2021 har en del kringliggande åtgärder 

genomförts. Getingmidjan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet och 

påverkar punktligheten i hela Sverige. Renoveringen möjliggjordes bland annat genom att 

det kunde gå ersättningstrafik på Citybanan, som slutfördes och öppnades för trafik 2017. 

Kapacitetsförstärkningar som ytterligare ökar motståndskraften mot störningar på 

järnvägen fortsätter till exempel genom pågående investeringar som Tomteboda–Kallhäll, 

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, Hallsberg–Degerön, Norrbotniabanan Umeå–

Dåva, Godsstråket Storvik–Frövi och kapacitetsåtgärder i Skåne. Sedan planen beslutades 

har även vägar öppnat för trafik. På sträckan E18 Norrtälje–Kapellskär i 

Stockholmsområdet har kapaciteten anpassats till ökad trafik genom att en mötesfri 2+1-väg 

färdigställts. På E20 mellan Fagerlid och Bahult har en cirka åtta kilometer lång sträcka 

byggts om till mötesfri fyrfältsväg, vilket utöver ökad trafiksäkerhet också medfört ökad 

kapacitet. På E16 mellan Hulån och Vansbro har en sju kilometer lång mötesseparerad väg 

tagits i bruk, liksom en mötesfri motortrafikled mellan Månseryd och Mullsjö. I slutet av 
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2020 öppnade E10 genom Kiruna, som är en del av samhällsomvandlingen i staden till följd 

av gruvdriften.  

En ny högsta bärighetsklass på väg, BK4, infördes den 1 juli 2018. Den innebär att det nu är 

tillåtet att köra 74-tons lastbilar. Syftet är att effektivisera godstransporterna, stärka 

konkurrenskraften för svenskt näringsliv samt minska utsläpp, slitage och olyckor som 

orsakas av tung trafik genom att samma transportarbete kan genomföras med färre 

fordonskilometer. Fram till och med 2020 har cirka 26 000 kilometer väg öppnats för den 

nya bärighetsklassen. Ambitionen till 2029 är att 70–80 procent av det Strategiska 

vägnätet för tyngre transporter ska öppnas för BK4, och arbetet med anpassningar för den 

högre bärighetsklassen fortsätter in i den nya planen. 

Andra åtgärder har under åren 2018–2021 påbörjats eller fått en preciserad utformning 

genom arbete i den fysiska planprocessen och genom avstämningar med olika intressenter. 

Trafikverket har även utrett de sexton utpekade brister som regeringen angav när gällande 

plan beslutades. Utredningarna har konkretiserat ett stort antal tänkbara åtgärder på stråk 

och noder för att de ska kunna övervägas i framtagandet av detta planförslag.  

I genomförandet av planen och genom omvärldsbevakning har Trafikverket fått ny kunskap 

om utmaningar, brister och behov av anpassningar, till exempel förändrade krav och nya 

tekniska lösningar. Den kunskapen bärs med in i förslaget till ny plan, som i sin tur bygger  

vidare på det som genomförts innan.  

1.2.2. Ökat behov och ökade medel till vidmakthållande 

Uppgiften att vidmakthålla infrastrukturen är delvis av annan karaktär än uppgiften att 

utveckla infrastrukturen, där man kan välja eller inte välja att genomföra en nyinvestering. 

Medlen till underhåll ökades i planen för 2018–2029 jämfört med tidigare planer. I 

Trafikverkets inriktningsunderlag från 2020 konstaterades dock att ytterligare medel 

behövs för att vidmakthålla transportinfrastrukturen och upprätthålla dagens funktionalitet 

vad gäller hastighet, bärighet och kapacitet. 

Trafikverket har, i brist på medel till vägunderhåll i förhållande till behoven, under en längre 

tid tillämpat en mer kortsiktig strategi på delar av vägnätet för att kunna upprätthålla 

funktionaliteten i vägsystemet. Utvecklingen mot en högre andel avhjälpande underhåll som 

tränger ut mer långsiktiga förebyggande åtgärder bidrar till att behoven för vidmakthållande 

av vägar kommer att öka på sikt. Järnvägen fick betydligt ökade ramar i föregående 

planperiod och därigenom har de mest högtrafikerade delarna fått en bättre standard. Men 

ökningen av medel till vidmakthållande är ändå inte riktigt i nivå med behoven. Det medför, 

på delar av anläggningen, att komponenter inte kan bytas ut i önskvärd takt och ersättas av 

mer livslängdsförlängande åtgärder. Det innebär en risk för fler störningar i trafiken.  

Det finns flera olika skäl till de ökade resursbehoven. Gemensamt för järnväg och väg är att 

anläggningsmassan har ökat. Nya och mer komplexa anläggningar har tillkommit, som 

förbättrar möjligheterna till en mer effektiv trafikstyrning och hantering av störningar. De 

kräver emellertid också mer drift och underhåll. Stora delar av anläggningen är också 

gammal, och en åldrande anläggning medför mer underhåll. Över 60 procent av det statliga 

vägnätet är byggt före 1970. Dessutom har trafiken ökat och dessutom blivit allt tyngre. 

Kontinuerliga kvalitetshöjningar och teknisk utveckling i transportsystemet, liksom ökade 

miljökrav samt behov av anpassning av infrastrukturen till effekterna av klimatförändringar 

bidrar också i hög utsträckning till de ökade resursbehoven. 
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1.2.3. Gällande plan ska fullföljas – men det finns också nya behov 

Regeringen har angett att nuvarande plan ska fullföljas, och denna förutsättning styr i hög 

grad innehållet i planförslaget 2022–2033. Den gällande planens ram för 

utvecklingsanslaget är 333,5 miljarder kronor för perioden 2018–2029. Om man lägger ihop 

den gällande planens kostnader för perioden 2022–2029 (resterande del av gällande 

planperiod) med kostnaden för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa 

planperiod 2030–2033, samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande 

plan3, så summerar det till 353 miljarder kronor.4 

Det finns dock ytterligare förutsättningar och kostnadsanspråk att ta hänsyn till i den nya 

planen. Sammantaget innebär det att de medel som behövs för att fullfölja gällande plan 

plus de tilläggsanspråk som anges i direktivet i utgångsläget överstiger det angivna 

utvecklingsanslaget, redan innan medel anslagits till några nya eller ytterligare satsningar. 

De nämnda ytterligare kostnadsanspråken är: 

 I direktivet anger regeringen att 107 miljarder kronor bör användas till etapper av

nya stambanor för höghastighetståg, vilket är 31 miljarder kronor mer än vad som

tidigare planerats för under planperioden. Det ökade beloppet innebär inte någon

tidigareläggning av objekten, utan täcker bara kostnadsökningarna (under

planperioden) för etapperna sedan gällande plan fastställdes.

 Övriga namngivna investeringar i gällande plan har ökat i kostnad med sammanlagt

46 miljarder kronor under planperioden (varav 8 miljarder kronor härrör från

ERTMS-objekt). Kostnadsökningarna analyseras i kapitel 10, där också åtgärder för

att motverka dessa diskuteras.

 Järnvägens nya signalsystem ERTMS måste fortsätta byggas ut för att säkra

järnvägens funktion på sikt och för att uppfylla de åtaganden Sverige gjort i EU. Med

en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen vara slutförd

omkring 2038. För detta skulle ytterligare 21 miljarder kronor behövas under

planperioden, förutom de ERTMS-objekt som redan finns med i gällande plan (med

en uppdaterad total kostnad på 18 miljarder kronor).

 Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja

planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande etapp Skellefteå–Luleå,

med syfte att möjliggöra byggstart under planperioden.5 Trafikverket föreslår

3 miljarder kronor till denna etapp under planperioden.

Summan av kostnadsanspråken ovan och den gällande planen är 459 miljarder kronor. Den 

anvisade ramen är 437 miljarder kronor. I utgångsläget finns alltså ett underskott på 

22 miljarder kronor om den gällande planen ska genomföras som planerat och dessutom 

inrymma de nya anspråken ovan. Tabell 1 sammanfattar de förutsättningar som utgör 

utgångspunkten för att ta fram planförslaget. För att planförslaget ska rymmas inom 

angiven utvecklingsram måste alltså vissa av posterna minska i omfattning jämfört med de 

3 Endast justerat med konsumentprisindex (KPI) 2017–2021, vilket motsvarar 6 procent. 
Investeringsindex har dock ökat mer än KPI (se avsnitt 10.1), så uppräkning enbart med KPI innebär 
en real minskning av de ej namngivna posterna jämfört med gällande plan. 
4 Kostnader anges i 2021 års priser genomgående i hela rapporten, såvida inte något annat särskilt 
anges. 
5 Regeringsuppdrag: Uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå på 
Norrbotniabanan. Dnr I2021/02073. 
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utgångspunkter som angivits ovan. För att nya och ytterligare satsningar ska bli möjliga 

måste kostnaderna under planperioden minskas ytterligare. 

Tabell 1 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, med källa. Miljarder kronor, avrundat. 

Post 

Från 
gällande 

plan 
(prisnivå 

2021) 

Tillkommande 
(kostnads-

ökningar och 
tillägg) 

Kostnads–
anspråk 

2022–2033 
Källa 

Namngivna 
investeringar 

123 +39 162 Gällande plan 

Norrbotniabanan 
Skellefteå–Luleå 

+3 3 

Regeringens direktiv; 
Trafikverkets bedömning av 
lämplig kostnad under 
planperioden 

Etapper av nya 
stambanor 

76 +31 107 
Regeringens direktiv (motsv. 
kostnadsökning sedan 
gällande plans fastställelse) 

ERTMS 10 

+8
(kostnadsökn.) 

+21 (fortsatt
utrullning)

40 
Behov för tekniskt optimal 
fortsatt utrullning 

Trimnings- och 
miljöåtgärder 

37 37 Gällande plan 

Stadsmiljöavtal 13 13 Gällande plan 

Länsplaner 39 +3 42 Regeringens direktiv 

Forskning och 
innovation6 

5 5 Gällande plan 

Planering och 
myndighetsutövning 

17 17 
Bedömda behov i 
Trafikverkets 
inriktningsunderlag 

Räntor, bidrag med 
mera 

33 33 
Beräknade ränteutgifter, 
regeringens direktiv med 
mera 

Totalt 353 106 459 Angiven ram 437 mdkr 

Figur 3 illustrerar varför de initiala kostnadsanspråken inte ryms inom utvecklingsramen 

trots att denna höjts väsentligt jämfört med den gällande planen. Kostnaderna för enbart 

fortsättningen på den gällande planen är omkring 353 miljarder kronor under planperioden 

2022–2033. Den nya, högre utvecklingsramen är på 437 miljarder kronor, men 

ramökningen är lägre än de tillkommande kostnaderna för ökade investeringskostnader 

(46 miljarder kronor under planperioden, varav 8 rör ERTMS), kostnadsökning för 

etapperna av nya stambanor (31 miljarder under planperioden), fortsatt utrullning av 

ERTMS (21 miljarder kronor under planperioden) och Norrbotniabanans etapp Skellefteå–

Luleå (3 miljarder kronor under planperioden). Som figuren visar så överskrider de initiala 

kostnadsanspråken utvecklingsramen med omkring 22 miljarder kronor. 

6 Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. 
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Figur 3 Initiala kostnadsanspråk (utvecklingsramen) som utgör utgångspunkterna för planförslaget. (”Namngivet” är 
investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.) 

Eftersom regeringens direktiv anger att den gällande planen ska genomföras måste 

investeringar skjutas framåt i tiden för att totalkostnaden under planperioden inte ska 

överstiga ramen. Även perioden efter planperiodens slut är dock redan intecknad i hög grad. 

Figur 4 visar hur mycket utvecklingsmedel som skulle behövas för varje år för att genomföra 

den gällande planen plus de tillkommande anspråken ovan, med nuvarande tidsplaner och 

under antagande om att avsättningar till ej namngivna poster (trimnings- och miljöåtgärder, 

länsplaner med mera) är oförändrade under hela tidsperioden. 
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Figur 4 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, mdkr per år (ungefärlig planering). 

Notering: ”Ökning” syftar på ökade investeringskostnader jämfört med kostnadsbedömningar vid gällande plans fastställelse. 
Strecket som anger planens ram visar genomsnittet för planperioden; i praktiken sker ökningen av anslagsramen stegvis.  

Av figuren framgår att kostnaderna är större än den nya högre årliga ramen för 2022–2033. 

Detta medför som redan konstaterats att det behöver göras tidsmässiga förskjutningar i 

genomförande av åtgärder för att anpassa planerade åtgärder till ramen. Nästkommande 

planperiod 2026–2037 är dock redan nu övertecknad med drygt 40 miljarder kronor, 

oräknat tillkommande behov och eventuella kostnadsökningar, antaget samma årliga ram 

som för detta planförslag. Kommande planeringsomgångar kommer därför också att behöva 

hantera en betydande mängd redan påbörjade eller inplanerade åtgärder.  

Figur 5 visar samma kostnadsfördelning över tid som ovan, men med namngivna 

investeringar uppdelade på trafikslag. 

Nya planens ram 

Gällande  
plans ram 
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Figur 5 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, miljarder kronor per år (ungefärlig planering). Uppdelat 
på trafikslag. 

1.3. Planförslagets bidrag till transportpolitiska mål 

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är de 

transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen och etappmålen, liksom fyrstegsprincipen 

och ett trafikslagsövergripande synsätt. För att nå målen är dock transportinfrastrukturen 

bara en pusselbit av många, och för att nå målen krävs många andra åtgärder än 

infrastrukturåtgärder. Förslaget till infrastrukturplan ska både bidra till och passa ihop med 

målen. Att infrastrukturplanen ska passa ihop med målen betyder att planförslaget ska vara 

väl utformat, betingat av att andra åtgärder som behövs för att nå målen genomförs. Dessa 

andra åtgärder kan nämligen påverka val och utformning av infrastrukturinvesteringar. I 

detta avsnitt utvecklas och konkretiseras dels på vilka sätt infrastrukturplanen kan bidra till 

olika transportpolitiska mål, inklusive klimatmålen, dels vad det innebär att 

infrastrukturplanen ska passa ihop med målen. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

De transportpolitiska målen omfattar vidare de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, samt att transportsystemet ska vara jämställt, 

det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet 

innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 

ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för 

miljö och miljökvalitetsmålen samt bidra till ökad hälsa. För att det övergripande 

transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. 

Transportpolitiken omfattar vidare de fem transportpolitiska principerna, som i 

sammanfattning anger att det är användarna som beslutar om sina resor och transporter, att 

beslut om transportproduktion bör fattas decentraliserat, att samverkan inom och mellan 

olika trafikslag ska främjas, att konkurrens mellan trafikutövare och transportalternativ ska 

Gällande  
plans ram 

Nya planens ram 
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främjas, och att transportpolitiska styrmedel ska utgå från trafikens samhällsekonomiska 

kostnader.7 

1.3.1. Planens bidrag till det övergripande målet 

Det övergripande målets begrepp samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning syftar 

dels på användningen av transportsystemet, dels på hur systemet utformas och utvecklas 

genom offentliga åtgärder, till exempel investeringar, underhåll, fysisk planering och 

upphandling av trafik. De två delarna av transportsystemets samhällsekonomiska 

effektivitet hänger ihop, bland annat eftersom infrastrukturinvesteringars 

samhällsekonomiska effektivitet beror på hur de används av resenärer och transportörer, 

vilket i sin tur påverkas av styrmedel och regleringar. 

Hur transportsystemet används bestäms av alla de enskilda beslut som fattas av resenärer, 

transportföretag och transportköpare. En samhällsekonomiskt effektiv användning av 

transportsystemet innebär att sådana (och bara sådana) transporter vars samhällsnytta är 

större än deras samhällskostnad genomförs. Det är användarna av transportsystemet som 

bäst kan bedöma sina egna nyttor och kostnader för en transport, och som därmed kan 

bedöma om nyttan som transporten skapar för dem är värd kostnaderna i form av restid, 

pengar och andra uppoffringar. Det är detta som formuleras i den första och andra 

transportpolitiska principen. Men för att transportsystemets användning ska vara 

samhällsekonomiskt effektiv måste användarna möta den fulla samhällskostnaden för sina 

transporter, alltså inklusive de effekter som drabbar andra, till exempel utsläpp, buller, 

slitage och trängsel. En samhällsekonomiskt effektiv användning av transportsystemet 

förutsätter därför styrmedel, som skatter och regleringar, som gör att användarna i sina 

beslut tar hänsyn även till effekterna på andra. Det är detta som formuleras i den femte 

transportpolitiska principen. 

Att infrastrukturinvesteringar och andra offentliga åtgärder i transportsystemet ska vara 

samhällsekonomiskt effektiva innebär att de ska skapa största möjliga samlade 

samhällsnytta i förhållande till åtgärdskostnaden. I samhällsnyttan ingår alla typer av 

positiva och negativa effekter, till exempel ökad eller minskad tillgänglighet, alla sorters 

utsläpp, trafiksäkerhet, trygghet, landskapsbild, buller och många andra effekter. Så långt 

möjligt viktas olika typer av effekter så som medborgarna själva implicit viktar dem genom 

sitt handlande, till exempel val mellan olika resalternativ. Undantaget är värderingen av 

utsläpp av växthusgaser som härleds ur politiska beslut. Flera typer av effekter är av olika 

skäl svåra att kvantifiera, till exempel påverkan på landskap, stadsmiljö och biologisk 

mångfald. Sådana effekter får vägas in i bedömningen av den samhällsekonomiska 

effektiviteten kvalitativt. 

Det är i synnerhet den senare delen av samhällsekonomisk effektivitet som berör 

planförslaget, eftersom planen till största delen handlar om utveckling och förvaltning av 

fysisk infrastruktur. Styrmedel som påverkar resorna och transporterna i systemet ligger 

huvudsakligen utanför infrastrukturplanen, liksom offentliga transporttjänster, till exempel 

upphandlad kollektivtrafik. Styrande för utformningen av planförslaget har därför varit att 

försöka skapa så stora samlade samhällsnyttor som möjligt utifrån de givna 

förutsättningarna och anslagsramarna. 

Det övergripande målets begrepp långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att 

transportsystemet ska bidra till och passa in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett hållbart 

samhälle tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

7 Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
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möjligheter att tillfredsställa sina behov, och det omfattar de tre dimensionerna social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet. FN har konkretiserat vad som karakteriserar ett 

hållbart samhälle i Agenda 2030. Det går inte att definiera en enskild samhällssektor som 

hållbar, eftersom hållbarhet bara är definierad på samhällsnivå. Däremot kan man försöka 

beskriva hur ett transportsystem som passar in i ett hållbart samhälle ser ut, och man kan 

också beskriva transportsystemets positiva eller negativa bidrag till samhällets hållbarhet. 

Aspekter som är relevanta för det svenska transportsystemet omfattar bland annat hälsa, 

energieffektivitet och klimat, förlust av ekosystem och biologisk mångfald, säkerhet, 

trygghet samt god tillgänglighet för alla grupper i samhället. Det finns betydande överlapp 

mellan begreppen samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet eftersom många 

hållbarhetsaspekter också är samhällsnyttor som ingår i begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet. 

Infrastrukturplanen kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för 

alla medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och 

geografiska områden. Bidragen till ekologisk hållbarhet omfattar bland annat att minska 

trafikens utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, men också främjandet av de 

miljömässiga värden och funktioner som infrastrukturen håller. Infrastrukturplanen kan 

bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av infrastrukturanläggningen där 

livscykelkostnaderna minimeras, och genom ett kostnadseffektivt genomförande av 

underhåll och investeringsåtgärder. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar 

transportsystemets funktion kan också tillgängligheten ökas, vilket i förlängningen 

förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker näringslivets konkurrenskraft. 

Begreppet transporteffektivitet betyder enligt regeringens infrastrukturproposition 2021 att 

det transportarbete som utförs ska vara så effektivt som möjligt utifrån energi-och 

miljömässiga perspektiv samt ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, 

hållbarhet och konkurrensförmåga. Att något är effektivt betyder generellt att resurser 

används på ett sätt som skapar så mycket värde som möjligt. Ett effektivt transportarbete 

har därför ett högt förhållande mellan vilket utbud som kan nås och den samhälleliga 

resursförbrukning som transporterna kräver. Som framgår av definitionen i 

infrastrukturpropositionen så handlar transporternas resursförbrukning såväl om energi 

och miljö som om ekonomiska faktorer, där bland annat resenärernas och transportörernas 

egna kostnader ingår. Transporteffektiviteten kan till exempel ökas genom överflyttning av 

transporter till färdmedel med lägre resursförbrukning, och genom fysisk planering som 

ökar det tillgängliga utbudet inom en viss radie. I ett mer transporteffektivt samhälle kan 

man därför nå samma utbud, och därmed fylla samma transportbehov, utan att de totala 

samhällsresurserna som krävs för transporter ökar.  

1.3.2. Tillgänglighet för medborgare och näringsliv 

God tillgänglighet betyder att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, 

service, fritidsaktiviteter och leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med 

transportsystemet, och ökad tillgänglighet är oftast den största positiva effekten av 

förbättringar i transportsystemet. God tillgänglighet är nära förknippat både med god 

ekonomisk utveckling och med hög livskvalitet. Den ekonomiska utvecklingen tenderar att 

förstärkas av ökad tillgänglighet, bland annat eftersom det förbättrar matchningen mellan 

företag, arbetskraft, kunder och leverantörer, och eftersom det sänker näringslivets 

transportkostnader. Lika viktigt är att god tillgänglighet ökar möjligheterna till hög 

livskvalitet, eftersom det gör det lättare att nå ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter, 

vänner, service och passande arbeten. 
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Planförslaget omfattar både utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen. Syftet med 

vidmakthållandet är att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och därmed den 

tillgänglighet som transportsystemet möjliggör. I detta ingår dels löpande åtgärder som 

trafikledning, drift och störningshantering, dels förebyggande underhåll och reinvesteringar 

som vårdar och bevarar infrastrukturen. Utvecklingen av infrastrukturen syftar i hög grad 

till ökad tillgänglighet, och detta har därför varit viktiga överväganden vid utformningen av 

planförslaget. I detta ingår att målet är god tillgänglighet för alla medborgare och allt 

näringsliv i hela landet. Åtgärdernas geografiska och socioekonomiska fördelningseffekter är 

därför viktiga överväganden. 

1.3.3. Trafiksäkerhet 

Etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna i trafikolyckor i respektive 

trafikslag ska halveras till år 2030. Utgångsvärdet för etappmålet utgörs av medelvärdet av 

utfallet för åren 2017, 2018 och 2019. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag 

ska till år 2030 minska med minst 25 procent. 

Infrastrukturåtgärder kan ge betydande bidrag till att uppnå trafiksäkerhetsmålen. Den 

största delen av väginvesteringarna omfattar förbättringar av trafiksäkerheten, och i planen 

ingår också medel till andra trafiksäkerhetsåtgärder inom alla trafikslag. Näst efter ökad 

tillgänglighet är förbättrad trafiksäkerhet den enskilt största effekten av planförslaget (se 

redovisning i kapitel 9). 

1.3.4. Klimatmålen och övriga miljömål 

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, 

ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Riksdagen har också 

beslutat om ett övergripande klimatmål som innebär att Sverige inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från 

flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 

2045. 

Trafikverket redovisade hur transportsektorns klimatmål kan nås i inriktningsunderlaget8 

från 2020 och i ett regeringsuppdrag9 2020. För att nå en fossilfri transportsektor krävs en 

övergång till andra drivmedel. På 10–20 års sikt måste eldrift dominera i vägtrafiken, 

huvudsakligen genom batteridrift men även genom bränsleceller. Under det närmaste 

decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås. 

För att skynda på elektrifieringen och öka andelen biodrivmedel krävs olika typer av 

styrmedel, varav många redan finns på plats, till exempel bränsleskatt, bonus-malus-

systemet för nysålda bilar och reduktionsplikten som reglerar inblandningen av 

biodrivmedel. Det krävs också en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. Styrmedel, 

regleringar och laddinfrastruktur ligger dock utanför planförslaget (förutom 

elvägsprojektet), eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll och investeringar i väg- 

och järnvägsinfrastruktur.  

Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser minskas genom minskad vägtrafik, vilket också bidrar till att minska trängsel, 

olyckor, buller och andra typer av utsläpp. Omkring 85 procent av medlen till namngivna 

investeringar går till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar. Dessa investeringars största 

positiva effekter är att tillgängligheten ökar för medborgare och näringsliv utan att ge ökade 

8 Trafikverket (2020), Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 
2022–2033 och 2022–2037. Publikation 2020:186. 
9 Trafikverket (2020), Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter. Publikation 2020:080 . 
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utsläpp av växthusgaser. De bidrar också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i 

viss mån öka effekten av och acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre 

attraktiva, till exempel höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter. 

Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att minska utsläppen av 

koldioxid genom överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även 

prioriteringen indirekt av att analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om 

styrmedel som dämpar vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. 

Detta påverkar i viss utsträckning bedömningen av den framtida trafikutvecklingen, genom 

att vägtrafikökningen dämpas och järnvägstrafiken ökar snabbare, och därmed 

bedömningen av vilka investeringar som är mest angelägna. Antagandena medför att den 

samhällsekonomiska lönsamheten i viss mån minskar för väginvesteringar och ökar för 

järnvägs- och sjöfartsinvesteringar10. Enligt regeringens direktiv ska planeringen baseras på 

”ett scenario som innehåller redan beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom 

transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och kalkyler är utformade på detta vis. De 

innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och 

reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i fasta 

priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att 

bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Järnvägsinvesteringar blir därmed något 

mer lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan 

dessa antaganden. Fem sjättedelar av väginvesteringarna är samhällsekonomiskt lönsamma 

även helt utan trafiktillväxt (som jämförelse beräknar Trafikverket att vägtrafiken sannolikt 

kommer att öka 20–40 procent fram till 2040, trots de antagna styrmedlen ovan).  

Minskad vägtrafik och därmed minskade utsläpp bidrar också till flera andra miljömål. Hur 

planförslaget både bidrar till och passar in i planeringen för minskade utsläpp har redovisats 

ovan. Men det innehåller också flera åtgärder som syftar till att minska negativ 

miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan från infrastruktur och transporter. 

Planförslaget omfattar bland annat medel till sanering av förorenad mark, ren- och 

viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd med mera. 

Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till 

uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är 

järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från 

ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas 

in i framtiden. 

1.3.5. EU:s gemensamma transportpolitiska mål 

EU:s gemensamma transportpolitiska mål formuleras i den så kallade TEN-T-

förordningen11. Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de 

svenska transportpolitiska målen och understryker den europeiska och gränsöverskridande 

dimensionen. Det finns även infrastrukturkrav på TEN-T-nätet i förordningen som 

Trafikverket beaktar i planeringen. Där ingår bland annat krav på att möjliggöra trafik med 

10 Detta påverkar dock bara investeringars samhällsekonomiska lönsamhet om det finns effekter 
som inte är proportionella mot trafikvolymerna, till exempel trängsel i väg- eller järnvägsnät. 
Utsläpp är proportionella mot trafikvolymerna, och eftersom utsläpp är prissatta i de 
samhällsekonomiska kalkylerna påverkas inte investeringarnas samhällsekonomiska lönsamhet i 
övrigt om styrmedel införs som internaliserar utsläppskostnaderna. 
11 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
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längre godståg med högre hastighet, införandet av ERTMS, åtgärder för tillgång till 

alternativa drivmedel samt tillgång till rastplatser på motorvägar med en lämplig skydds- 

och säkerhetsnivå. Det pågår en översyn av förordningen som görs mot bakgrund av de nya 

utmaningar som formulerats i ”Den europeiska gröna given”. Ett  förslag till ny TEN-T-

förordning förväntas finnas framme i december 2021 och en reviderad förordning beräknas 

vara klar 2023. Den kommer att baseras bland annat på EU-kommissionens nya vitbok för 

transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet (Sustainable and Smart Mobility 

Strategy)12. Där formuleras bland annat milstolpar för år 2030, 2035 och 2050 för att visa 

transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet och 

vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida politiken. 

1.4. Processen för att ta fram planförslaget m.m. 

Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen är 

indelad i två steg: inriktningsplanering och åtgärdsplanering. 

Regeringen gav den 25 juni 2020 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett 

inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa 

planperioder; 2022–2033 och 2022–2037. Trafikverket redovisade uppdraget den 

30 oktober 2020. Inriktningsunderlaget remitterades samtidigt till ett antal myndigheter 

och organisationer, som gavs möjlighet att yttra sig till Regeringskansliet. Den 25 juni 2020 

gav regeringen även i uppdrag åt Trafikverket att redovisa uppdaterade kostnader och 

samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för nya 

stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö 

inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Uppdraget om 

nya stambanor redovisades den 28 februari 2021. 

Utifrån bland annat dessa underlag tog regeringen fram en proposition, Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. I propositionen gav regeringen förslag 

till ekonomiska ramar och inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 

2022–2033, och den överlämnades till riksdagen den 16 april 2021. Riksdagen fattade 

beslut i enlighet med regeringens förslag (2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). 

Regeringen gav därefter, den 23 juni 2021, i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag 

till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. I direktivet har 

regeringen angett utgångspunkter och redovisningskrav för åtgärdsplaneringen. 

Regeringen har också angett att Trafikverket i framtagandet av förslaget till nationell plan 

ska samråda med andra berörda statliga myndigheter, och föra dialog med 

länsplaneupprättarna och andra berörda aktörer. I slutet av maj och i början av juni 

genomförde Trafikverket digitala dialoger med berörda parter, dels på nationell nivå, dels på 

regional nivå, där syftet var att fånga upp olika perspektiv. Ytterligare ett samråd med 

statliga myndigheter genomfördes i oktober. Yttranden och andra inspel har beaktats vid 

framtagandet av planförslaget. 

Samtidigt som Trafikverket redovisar detta uppdrag remitterar verket redovisningen i 

enlighet med den remisslista som Regeringskansliet tillhandahållit. Remissyttrandena ska 

ges in till Regeringskansliet senast den 28 februari 2022. 

Trafikverket kommer att senast den 31 januari 2022 redovisa en samlad effektbedömning 

för förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplanerna till 

Regeringskansliet. 

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 

303



34 (224) 

Trafikverket har vid framtagandet av detta förslag till nationell plan även beaktat andra 

pågående eller genomförda regeringsuppdrag. Det gäller bland annat det ovan nämnda 

uppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg som Trafikverket delredovisade i 

augusti 2020 och slutredovisade i februari 2021. 

Regeringen gav den 1 april 2021 i uppdrag åt Trafikverket att analysera och kvalitetssäkra 

införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Uppdraget 

delredovisades den 30 september 2021 till Regeringskansliet och slutredovisas samtidigt 

som planförslaget den 30 november. 

Såsom också framgår av regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan gav 

regeringen den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att senast den 30 november 2021 

redovisa prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd 

beredskap. Förslaget till nationell plan ska enligt direktivet koordineras med och beakta 

redovisningen av uppdraget om krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Uppdraget 

redovisas den 30 november till Regeringskansliet. 

Den 29 juli 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att påbörja planeringsarbetet av 

sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av 

sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan. 

Den 23 september 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att analysera vilken 

påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller 

planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen. Trafikverket 

gavs vidare i uppdrag att analysera behov av åtgärder för att förbättra 

transportinfrastrukturen, i främst Norrbottens och Västerbottens län, som kan väntas 

uppstå med anledning av denna samhällsomställning. Uppdraget redovisas till 

Regeringskansliet den 30 november.13 

Regeringen har i direktiven för åtgärdsplaneringen angett att Trafikverkets förslag ska 

beakta underlag som är framtaget efter samråd med andra länder, där det är relevant. I 

planeringen för de gränsöverskridande relationerna pågår kontinuerligt samarbete mellan 

myndigheterna på ömse sidor om gränserna. Åtgärdsvalsstudier har genomförts på de flesta 

stråk mellan Sverige och grannländerna. Regioner, län och kommuner på båda sidor av 

gränserna liksom berörda delar av näringslivet har bjudits in och deltagit i utredningarna. 

Resultaten av dessa samarbeten utgör underlag för planer, och föreslagna åtgärder kan 

värderas och prioriteras tillsammans. Trafikverket har också initierat ett forum mellan de 

nordiska myndigheterna Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark, Traficom och Väylä i 

Finland, Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen i Norge samt Trafikverket i Sverige. 

Samarbetet syftar bland annat till att bidra till samsyn om flaskhalsar och brister i 

gränsöverskridande relationer, och till att kunna informera om och diskutera respektive 

myndighets underlag och förslag till åtgärder och transportplaner. 

Regeringen fattar beslut om planens slutliga utformning. Varje år lämnar regeringen ett 

regleringsbrev med ekonomiska ramar för det kommande året. Ramarna utgår från 

riksdagens beslutade höstbudget. Utifrån regleringsbrevet tar Trafikverket fram en 

verksamhetsplan för de kommande åren. Trafikverkets genomförandeplan ger en översiktlig 

bild av planerade åtgärder i transportinfrastrukturen de kommande sex åren. Planen 

13 Trafikverket (2021), Åtgärder i transportsystemet för de stora industriinvesteringarna i 
Norrbotten och Västerbotten. Publikation 2021:229.   
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underlättar för kommuner, företag och organisationer att koordinera sin planering med 

Trafikverkets. 

Trafikverkets planering och genomförande av investeringar i infrastruktur ska, utöver det 

som görs inom ramen för den formella planläggningsprocessen enligt väglagen och lagen om 

byggande av järnväg, ske i nära dialog med de som berörs, bland annat andra myndigheter, 

kommuner, näringslivet och intresseorganisationer. I hela renskötselområdet behöver de 

samiska behoven beaktas, inte minst de som gäller rennäringen. De effekter som ny eller 

utbyggd infrastruktur ger för rennäringen handlar om att betesmark direkt tas i anspråk för 

byggandet, men också att det krävs en buffertzon kring infrastrukturanläggningen för att 

hålla renarna borta från anläggningen och undvika påkörning. Ny infrastruktur riskerar 

också att skära av flyttleder och betesområden. Stängsling av väg och järnväg minskar risken 

för påkörning av ren och förhållandena för renskötarna att arbeta i anslutning till vägen eller 

järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna minskar. På motsvarande 

sätt som vid nya investeringar behöver Trafikverket vid planering och genomförande av drift 

och underhåll av infrastruktur beakta de samiska behoven. Befintliga stängsel och passager 

för ren behöver underhållas för att deras effekt ska upprätthållas och samerna fortsatt 

kunna bedriva renskötsel. Trafikverket eftersträvar därför en nära samverkan i ett så tidigt 

skede som möjligt med såväl Sametinget som direkt berörda samebyar, för att identifiera 

rennäringens behov. Trafikverket ser det som en förutsättning för att kunna skapa lösningar 

som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser behoven både i transportsystemet och i 

rennäringen, och i vart fall inte försvårar för samerna att kunna bedriva renskötsel. 

1.5. Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

Trafikverket har vid framtagandet av förslaget till nationell plan tillämpat 6 kap. 

miljöbalken. Trafikverket har genomfört en strategisk miljöbedömning med syfte att 

integrera miljöfrågor i planeringen för att främja en hållbar utveckling.14 

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller bland annat en redovisning av planförslagets 

förväntade effekter på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen remitteras tillsammans med 

detta planförslag, och den utgör ett underlag för regeringens fortsatta beredning inför 

fastställelse av ny nationell plan. 

Miljöbedömningen startade samtidigt som Trafikverkets förberedande arbete med att ta 

fram underlag för åtgärdsplaneringen. Arbetet har därefter skett i en iterativ process med 

åtgärdsplaneringen, där ny information om planförslaget tillförts miljöbedömningen och 

resultatet av bedömningarna blivit underlag i framtagandet av planen. Avgränsningssamråd 

har genomförts.  

1.6. Trafikverkets övergripande prioriteringar 

En central utgångspunkt för Trafikverkets planförslag har varit skrivningen i regeringens 

direktiv: att den gällande planen för perioden 2018–2029 ska fullföljas. Trafikverket kan 

enligt direktivet anpassa planeringsarbetet utifrån rådande förutsättningar, så att planen 

kan fullföljas på ett effektivt sätt. Som redovisats i avsnitt 1.2 är de rådande 

förutsättningarna att utvecklingsanslagets ram inte räcker för att under planperioden 

genomföra gällande plan enligt befintlig tidsplan, den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, de 

ökade kostnaderna för etapperna av nya stambanor för höghastighetståg samt 

tidigareläggningen av Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå. Trafikverket har därför i 

14 Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227. 

305



36 (224) 

första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt 

senareläggningar och etappindelningar av vissa objekt i gällande plan.  

Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal 

kostnadseffektiva åtgärder inte kan inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att mer 

samhällsnyttor skulle kunna skapas för den givna budgeten om vissa av dessa kunde 

inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska 

genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare. 

Trafikverkets bedömning är med anledning av detta att det ekonomiska utrymmet endast 

medger ett fåtal nya investeringsobjekt och satsningar. Trafikverkets övergripande 

prioritering är att i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, och 

vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. I planförslaget avspeglas detta genom att 

Trafikverket föreslår en prioritering av omfattande moderniseringar av järnvägen, bland 

annat genom det nya signalsystemet ERTMS. Med anledning av det begränsade 

budgetutrymmet föreslås dock en något långsammare utbyggnadstakt än den tekniskt 

optimala. En långsammare utbyggnadstakt än den föreslagna skulle innebära stora problem 

för framdriften av många andra investeringar som är beroende av att ERTMS byggts ut.  

Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder, 

eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra funktionen i befintlig 

infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.  

Planförslaget innehåller ett mycket begränsat antal nya investeringar som bedöms vara 

nödvändiga att inrymma. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och 

Västerbotten föreslås ett åtgärdspaket för höjd järnvägskapacitet som behöver påbörjas i 

närtid, samt E4 Förbifart Skellefteå. Vidare föreslås åtgärder för höjd hastighet till 

250 km/tim på Västkustbanan och Ostkustbanan, som behövs för att kunna utnyttja 

nybeställd rullande materiel. Planförslaget innehåller också medel till fortsatt planering av 

stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda, där Trafikverket behöver delta i 

det arbete som bedrivs av Stockholms stad och Jernhusen. Slutligen innehåller planförslaget 

medel till mittseparering av sträckan E14 Blåberget–Matfors, ett par smärre 

järnvägskapacitetsökningar samt några helt externfinansierade projekt som inte belastar 

planutrymmet. 

För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver ett antal investeringar i 

gällande plan senareläggas så att de delvis genomförs efter 2033. Vissa av dessa senarelagda 

investeringar var redan tidigare planerade att färdigställas efter planperioden, men 

senareläggs nu ytterligare, medan andra var planerade att färdigställas under planperioden. 

I första hand har senareläggningar övervägts av ej påbörjade investeringar vars beräknade 

kostnad ökat betydligt sedan fastställelsen av gällande plan. Utöver detta har deras bidrag 

till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen varit vägledande, och för väginvesteringar i 

synnerhet deras bidrag till etappmålet för trafiksäkerhet. Även regionala prioriteringar och 

avtalsmässiga bindningar har vägts in. 

I direktivet anges att fyrstegsprincipen ska vara en utgångspunkt för planförslaget. Det 

innebär att åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt ska 

prövas i första hand när åtgärder övervägs för att lösa brister i transportsystemet. Principen 

är inbyggd i den metodik för åtgärdsvalsstudier som Trafikverket tillämpar, och den innebär 

att åtgärder enligt steg 1–3 prövas innan nyinvestering föreslås. De investeringar som redan 

finns med i den gällande planen har tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen innan de 

lagts in i planen. De har inte analyserats igen under framtagandet av planförslaget, eftersom 

direktivet anger att den gällande planen ska genomföras. Trafikverket arbetar aktivt med så 
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kallade steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som påverkar transportefterfrågan och 

transportsätt), men eftersom huvuddelen av dessa åtgärder handlar om annat än fysisk 

infrastruktur ligger huvuddelen av detta arbete utanför förslaget till nationell 

infrastrukturplan. Fyrstegsprincipen är ändå grunden för arbetet med investeringarna, 

eftersom andra åtgärder än infrastrukturinvesteringar prövas först, innan en investering 

föreslås. Dessa överväganden redovisas i de åtgärdsvalsstudier som i regel föregår 

investeringsförslaget.  

Trafikverkets övergripande prioritering är att i första hand vårda och utveckla den 

infrastruktur som redan finns, och vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. De 

omfattande satsningar på att modernisera järnvägen med bland annat ERTMS som 

Trafikverket föreslår, innebär en prioritering framför satsningar på ny järnväg och är ett 

konkret uttryck för fyrstegsprincipen. 

Under framtagandet av planförslaget har miljöbedömningar varit en integrerad del, vilket 

innebär att miljöaspekter i möjligaste mån har identifierats och bedömts fortlöpande. Det 

innebär exempelvis att Trafikverket föreslår underhållsåtgärder som tar hänsyn inte bara till 

anläggningstillgångarnas funktion och status, utan även till miljötillgångarna. Det kan 

exempelvis handla om områden med biologisk mångfald eller strukturer med höga 

kulturvärden. Här finns många synergier, exempelvis att väl underhållna ren- och 

viltstängsel förbättrar både trafiksäkerheten och minskar antalet trafikdödade djur 

samtidigt som samhällskostnaderna för ren- och viltolyckor kan minska. Med en bättre 

trafiksäkerhet minskar även risken för utsläpp som kan förorena mark och vatten. 

Integrering av miljöbedömningen ligger också till grund för en ökning av medlen till 

trimnings- och miljöåtgärder, i synnerhet riktade miljöåtgärder, då effektbedömningar 

fortlöpande använts som underlag.  

En aspekt som behöver beaktas, även om det inte varit en avgörande grund för prioritering 

av åtgärder, är att Trafikverket har behov av en marknad som har kapacitet och förmåga att 

genomföra alla planerade åtgärder och som svarar mot framtida behov. Det finns dessutom 

behov av marknadsutveckling för ökad produktivitet, innovation, effektivitet och 

kostnadskontroll. Resurs- och kompetensbrist inom anläggningsmarknaden riskerar att leda 

till ökade kostnader, till att planerade åtgärder inte kan genomföras samt till att 

transportsystemet inte kan ställas om i den snabba takt som krävs för att nå klimatmål och 

andra mål som är viktiga för ett mer hållbart samhälle. Genom ökat fokus på 

marknadsutveckling kan nya marknadsaktörer och kompetenser tillföras och utvecklas inom 

transportområdet. 

Tabell 2 sammanfattar Trafikverkets planförslag, vilket kan jämföras med utgångspunkter 

och förutsättningar i avsnitt 1.2 (tabell 1). Tabell 2 anger också vilka avsnitt i rapporten som 

redovisar motiv till och konsekvenser av planförslaget. Planförslagets samlade effekter 

beskrivs i kapitel 9. 
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Tabell 2 Sammanfattning av planförslagets delar samt i vilket avsnitt de beskrivs. Miljarder kronor, avrundat15. 

Post Utgångs-
punkt 

Föreslagen 
förändring 

Trafikverkets 
planförslag 

Avsnitt i 
rapporten 

Vidmakthållande väg 197 197 6.1 

Vidmakthållande järnväg 165 165 6.2 

Namngivna investeringar 165 

-3 (besparingar)
-11 (senare-
läggningar)

+3 (nya objekt)

153 7.3 

Etapper av nya stambanor 
för höghastighetståg 

107 
-3 (senareläggning

Göteborg-Borås)
104 7.6 

ERTMS 40 
-9 (långsammare

utrullning) 
31 7.9 

Trimnings- och miljöåtgärder 37 +5 42 7.1 

Stadsmiljöavtal 13 -4 9 7.2 

Forskning och innovation16 5 5 5 

Planering och 
myndighetsutövning 

17 17 
7.11 

Räntor, bidrag m.m. 33 33 7.11 

Länsplaner 42 42 7.10 

Totalt 820 799 

15 Summeringarna i samtliga tabeller är beräknade på ej avrundade siffror. Ibland stämmer därför 
inte summan exakt med vad man får om man summerar de avrundade siffror som visas i 
tabellraderna.  
16 Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. Den del av forskning och 
innovation som är hänförlig till ramen för vidmakthållande ingår i tabellens översta rader med 
belopp som framgår av kapitel 6. 
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2 Transporter i Sverige: nuläge och förväntad 
utveckling 

Detta kapitel ger en sammanfattande bild över transporterna i Sverige. Kapitlet beskriver i 

tur och ordning historisk utveckling, nuläge och prognoser för personresandet, 

godstransporterna, transportsektorns utsläpp av växthusgaser och trafiksäkerheten. 

Syftet med kapitlet är att ge sammanhang och bakgrund till de åtgärdsförslag som 

presenteras i resten av rapporten, genom att ge en överblick över transporternas 

sammansättning och fördelning, och över trender och storleksordningar. Kapitlet om 

personresor beskriver också kortfattat hur resandet skiljer sig mellan olika 

befolkningsgrupper för att därigenom ge ett underlag för översiktliga bedömningar av olika 

åtgärders fördelningseffekter med avseende på bland annat kön, ålder och inkomst. 

Trafikverket tar regelbundet fram prognoser för den framtida trafikutvecklingen baserat på 

antaganden om bland annat framtida befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, 

bränslepriser och ett stort antal andra påverkande omvärldsfaktorer. Vissa faktorer 

påverkas starkt av politiska beslut, till exempel bränslepriser och regionalt 

kollektivtrafikutbud, medan andra är relativt svårpåverkade, som oljepris, 

befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling. Eftersom dessa faktorer är osäkra är även 

prognoserna för trafikutvecklingen behäftade med osäkerheter av olika slag. Genom 

systematiska känslighetsanalyser kan man undersöka hur stor osäkerheten blir. Ett urval 

sådana känslighetsanalyser redovisades i en underlagsrapport till inriktningsunderlaget. 

Där jämförs också tidigare prognoser med vad utfallet blivit. 

Syftet med prognoser är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal transport- 

och klimatpolitik, utan att beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut 

som vi kan se idag. I den mån som en prognos inte når de mål man vill nå, tjänar den därför 

som utgångspunkt för att identifiera åtgärder som ger bättre måluppfyllelse. Prognoserna 

utgör därmed en referensutveckling för bland annat infrastrukturplaneringen, som gör att 

olika åtgärder kan utvärderas. 

2.1. Persontransporter 

2.1.1. Nuläge och historisk utveckling 

I genomsnitt reser svenskarna omkring 40 kilometer per dag inrikes, alla färdmedel och 

ärenden sammantaget.17 Reslängden per person har ökat stadigt sedan mycket lång tid 

tillbaka, men de senaste två decennierna har inrikesresandet ökat långsammare än förut – i 

stället har utrikesresandet med flyg ökat snabbt. Detta avsnitt fokuserar dock huvudsakligen 

på inrikesresandet18. 

17 Samtliga data i detta kapitel bygger på egna bearbetningar av transportarbetsdata från 
Trafikanalys och Swedavia samt genomsnitt av de nationella resvaneundersökningarna 2005, 2011, 
2012, 2014, 2019. Nedbrytningar på ärenden eller socioekonomiska kategorier bygger på 
resvaneundersökningar. Inrikes transportarbete (totalt och per färdmedel) bygger på Trafikanalys 
trafikarbetsdata. Data om utrikes flyg bygger på egen bearbetning av Swedavias data. 
18 Med resande avses här persontransportarbete, det vill säga personkilometer. För frågeställningar 
som handlar om transporternas sammansättning (till exempel av olika ärenden, socioekonomiska 
grupper eller färdmedel) så är det dessa andelar av transportarbetet som är relevant, inte andelarna 
av antalet resor. Skillnaden spelar främst roll för andelen gångresor, eftersom de är många men 
korta. 

309



40 (224) 

Figur 6 Reslängd (km) per person och år med olika färdmedel. 

Huvuddelen av inrikesresandet är olika typer av fritidsresor, till exempel inköp, service, 

besök och fritidsaktiviteter. Resor till och från arbetet utgör en knapp fjärdedel av det totala 

resandet – något lägre för bilresandet, något högre för det regionala kollektivresandet. 

Drygt tre fjärdedelar av personresandet sker med bil och drygt en tiondel med regional 

kollektivtrafik, varav drygt hälften med buss. Ungefär fyra procent sker med fjärrtåg, 

omkring tre procent med flyg, två procent till fots och en procent med cykel. 

Färdmedelsfördelningen har varit likartad sedan 1970-talet. 

Figur 7 Personresandet fördelat per färdmedel. Andel av inrikes personkilometer. 
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Figur 8 Personresandet fördelat per ärende. Andel av inrikes personkilometer. 

Medan den sammanlagda reslängden per person stadigt ökat så har den sammanlagda 

restiden faktiskt varit oförändrad sedan lång tid tillbaka. I genomsnitt reser man omkring en 

timme per dag överallt i landet, och detta verkar inte ha ändrats särskilt mycket åtminstone 

sedan 1970-talet när den första nationella resvaneundersökningen gjordes. Flera 

internationella studier har visat att detsamma gäller i de flesta länder och sedan lång tid 

tillbaka. Däremot är variationen stor mellan individer och mellan olika grupper. Att den 

genomsnittliga reslängden ökat samtidigt som den genomsnittliga restiden inte ändrats 

betyder att den genomsnittliga reshastigheten har blivit allt högre. 

Figur 9 Genomsnittlig total restid (minuter) per person och dag, per regiontyp (SCB:s H-regioner (treårsmedelvärden). 
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Variationen i resmönster är visserligen stor mellan individer, men variationen mellan 

grupper och landsdelar är mindre än vad man kanske kan tro. Färdmedelsfördelning, 

sammanlagd reslängd och sammanlagd restid är ganska lika i olika typer av kommuner, 

med undantag av storstäderna där den sammanlagda reslängden är något kortare och 

andelen med kollektivtrafik betydligt högre. Däremot finns tydliga skillnader mellan boende 

i tätort och på landsbygd: boende på landsbygd reser i genomsnitt nästan dubbelt så långt 

med bil per person som boende i tätort.19 

Figur 10 Genomsnittlig reslängd (km) per person och dag, per typ av bostadskommun (SKR-indelning) och färdmedel. 

Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och resande: ju högre inkomst desto fler och 

längre resor. En del av detta samband beror dock inte på inkomsten i sig utan på ålder, 

förvärvsgrad, hushållstyp och bostadsområde, som alla samvarierar med inkomsten i viss 

mån. Färdmedelsfördelningen är ganska lika i alla inkomstgrupper, men fjärdedelen med 

högst inkomst gör en något större andel av sina resor med tåg och flyg. 

19 Se Eliasson, J., Pyddoke, R., Swärdh, J-E. (2018) Distributional effects of taxes on car use, fuel, 
ownership and purchases. Economics of Transportation 15, 1–15. 
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Figur 11 Resande per inkomstkvartil, genomsnittlig reslängd, antal resor och restid.  

Figur 12 Resande per inkomstkvartil. Antal resor per ärende. 
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Figur 13 Reslängd per inkomstkvartil. Total reslängd per färdmedel. 

Män och kvinnor gör lika många resor per person, och lägger lika mycket tid på resande, 

men männen reser något längre: de står för 56 procent av det totala persontransportarbetet 

(antalet personkilometer). Män gör något fler bilresor (53 procent av alla bilresor), och 

dessutom något längre bilresor (58 procent av persontransportarbetet med bil). En del av 

skillnaden beror på att män gör fler tjänsteresor. Kvinnor gör något fler resor med 

kollektivtrafik (56 procent av antalet kollektivtrafikresor), men eftersom männen gör något 

längre kollektivtrafikresor är kvinnornas andel av persontransportarbetet med 

kollektivtrafik något mindre än så. Män och kvinnor gör lika många cykelresor, men 

eftersom männen i genomsnitt cyklar längre står de för en större del av det totala 

cykelresandet (58 procent). Skillnaderna mellan män och kvinnor är minst för 

sammanboende med barn, något större för sammanboende utan barn, och störst för 

ensamstående. Ser man specifikt på skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande så är 

skillnaden störst för ensamstående utan barn, både i antalet resor och i reslängd. För 

sammanboende utan barn så gör männen fler bilresor, men skillnaderna mellan könen är 

mindre. I hushåll med barn syns inga skillnader mellan könen vad gäller antalet bilresor, 

men männen gör något längre bilresor i genomsnitt. 

De som tillhör ett hushåll med barn gör något fler resor per dag (2,5 resor per person och 

dag, jämfört med 2,2 resor per person och dag i hushåll utan barn). Å andra sidan är deras 

resor lite kortare, så skillnaden i sammanlagd reslängd och restid är ganska liten. 
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Figur 14 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på ärende. 

Figur 15 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på färdmedel. 

Resandet varierar också med åldern. Som mest, räknat i kilometer, reser man i 30–60-

årsåldern, och som allra mest runt 50. I alla åldrar utgör fritids- och besöksresor den största 

delen av resandet, men i yrkesverksam ålder är arbets- och tjänsteresor sammanlagt uppåt 

hälften av den totala reslängden. Runt pensionsåldern faller av naturliga skäl arbets- och 

tjänsteresandet brant, men fritids-, besöks- och inköpsresandet fortsätter på ungefär samma 

nivå en bit över 70-årsåldern. I alla åldersgrupper görs majoriteten av resandet med bil. 

Andelen med kollektiva färdmedel (buss, tåg, flyg) är som störst före 30-årsåldern, och 

minskar markant efter 60-årsåldern. De yngsta barnen gör en stor del av sitt resande som 

bilpassagerare, men under tonåren är andelen bussresor markant större. Under 20–30-

årsåldern ökar andelen bilresor snabbt. 
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2.1.2. Prognoser för personresandet 

Från 2017 till 2040 förväntas befolkningen öka med 16 procent och den reala inkomsten per 

capita med 41 procent. Det beräknas i Trafikverkets basprognos leda till att resandet per 

person ökar med cirka 10 procent, vilket tillsammans med befolkningsökningen ger en total 

ökning av persontransportarbetet med 25–30 procent. 

I prognosen antas vidare att vägtrafiken dämpas genom olika politiska beslut. De 

antaganden som ger störst dämpande effekt är att bränslepriset antas öka till nästan det 

dubbla (realt) jämfört med idag, att elpriset antas öka med två tredjedelar (realt) vilket ökar 

körkostnaden för eldrivna fordon, samt att bilinnehavet per person antas sluta öka och i 

stället minska något, vilket är ett trendbrott jämfört med historisk utveckling. Dessutom 

antas den gällande infrastrukturplanen genomföras, där de nya infrastrukturinvesteringarna 

till omkring fyra femtedelar utgörs av järnvägsinvesteringar, vilket också i någon mån 

dämpar biltrafiken. Vidare antas befolkningen koncentreras ytterligare till de större 

tätorterna, vilket också minskar bilresandet. Trots dessa antaganden beräknas biltrafiken 

öka med omkring 30 procent jämfört med idag fram till 2040, med ett osäkerhetsintervall 

på 20–40 procent beroende på osäkerheterna i de ingående variablerna. De faktorer som 

påverkar utvecklingen mest är ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Trafikökningen 

beräknas bli störst i landets befolkningstätaste regioner, men klart större utanför själva 

tätorterna än inom dem. 

Relativt sett beräknas järnvägsresandet öka ännu mer, med drygt 50 procent till 2040 

jämfört med idag. En orsak är att trafikutbudet i prognosen antas öka med omkring 

40 procent jämfört med idag, och att biljettpriset antas vara oförändrat. 

Transportarbetet med regional och lokal kollektivtrafik beräknas öka med mer än 

30 procent. Störst ökning i absoluta tal beräknas för Stockholm-Mälardalen, men i relativa 

tal är ökningen för hela södra Sverige ungefär lika stor på runt 50 procent. För samtliga 

regioner beräknas ökningstakten för transportarbetet med kollektivtrafik vara klart större 

än befolkningsökningen. 

Figur 16 Persontransportarbete: historisk utveckling och Trafikverkets prognoser till 2040. 
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Pandemin har både skapat nya vanor och tvingat fram en ökad ”digital mognad” i form av 

utvecklade digitala tjänster och fler individer och organisationer har lärt sig använda dem. 

Effekterna av den ökade digitala mognaden kommer säkert kvarstå, och leda till att vi 

använder internet allt mer för arbete, möten, handel, kultur och fritidsaktiviteter. 

Förhoppningar om att bättre kontaktmöjligheter, snabbare transporter och ökad 

urbanisering ska leda till att vi lägger mindre tid på resande har varit återkommande i 

historien. Men det har inte hänt i någon märkbar utsträckning. Redan när telegrafen 

byggdes ut i USA i början av 1800-talet förutspåddes att detta skulle göra slut på behovet av 

att resa – man kunde ju telegrafera i stället. ”Avståndets död” har sedan förutspåtts med i 

stort sett varje nytt kontaktmedel: telefon, radio, tv, och nu senast internet. Men vad som 

hänt är snarast det omvända; möjligheten att ha goda kontakter över långa avstånd verkar 

snarast ha ökat efterfrågan på resor och transporter. Den tid som ”sparas” genom bättre 

kontaktmöjligheter, snabbare transporter och tätare lokalisering växlas in i ökad 

tillgänglighet genom mer kontakter, mer resande och mer transporter. Detta har både 

drivits av och möjliggjort den ökande specialisering av arbetsmarknad och livsstilar som är 

karakteristisk för det moderna samhället. Samma fenomen syns när man jämför resande i 

olika geografiska områden: den högre tillgängligheten i de tätaste områdena växlas 

huvudsakligen in i mer resande, så att de sammanlagda reslängderna och restiderna i 

genomsnitt blir förvånansvärt lika i olika områden. 

Att de nya vanor och den ökade digitala mognad som pandemin skapat skulle ändra dessa 

mycket långsiktiga utvecklingar framstår med tanke på detta inte som sannolikt. Det är 

betydligt mer troligt att vi kommer att arbeta, handla och roa oss allt mera över nätet, men 

samtidigt resa minst lika mycket som förut. Det betyder att vi dessvärre knappast kan 

hoppas på att de nya erfarenheterna och livsstilarna under pandemin i sig ska ge något 

större bidrag till att minska transporternas negativa påverkan på klimat och miljö. 

Biltrafiken, som står för den helt dominerande delen av inrikestransporternas negativa 

miljöpåverkan, har dessutom minskat relativt måttligt under pandemin. Det vore förstås 

gynnsamt för klimat- och miljöarbetet om pandemin skulle få till följd att transporterna 

spontant började minska. Men de klimat-, miljö- och transportpolitiska åtgärderna bör inte 

bygga på att denna förhoppning infrias. Däremot är det viktigt att följa den fortsatta 

utvecklingen av transporter och resande.  

2.2. Godstransporter 

2.2.1. Nuläge20 och historisk utveckling 

Majoriteten av de inrikes godstransporterna sker med tunga lastbilar, medan utrikes 

godstransporter huvudsakligen sker med sjöfart. Eftersom godstransporterna är så 

heterogena blir trafikslagsandelarna mycket olika beroende på om man uttrycker dem i till 

exempel andelar av antal transporter, transporterad volym eller transporterad vikt. 

Beroende på vilken frågeställning man vill analysera är olika uppdelningar relevanta. I 

transportsektorn är det vanligast att redovisa tonkilometer, men det är värt att notera att 

detta skiljer sig mycket från till exempel antal transporter, tonkilometer eller 

volymkilometer. 

Nästan hälften av godstransporterna på järnväg utgörs av malm och andra 

utvinningsprodukter. Det är även den största varugruppen för inrikes lastbilstransporter, 

där den utgör en tredjedel av transporterna. 

20 Uppgifterna om nuläget är hämtade ur Trafikanalys (2016), Godstransporter i Sverige – en 
nulägesanalys. Rapport 2016:7. 
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Det mesta av godset som transporteras inrikes med lastbil transporteras inom samma 

kommun (43 procent av godsmängden) eller inom samma län (28 procent). 

Järnvägstransporterna är till stor del interregionala eller internationella och få sker inom 

samma län. Utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas också in i inrikes 

transportarbete, och utgör huvuddelen av det som räknas som inrikes sjötransporter. De 

egentliga inrikes sjötransporterna sker mellan ett fåtal geografiska områden. Störst andel 

sker mellan de två områdena Haparanda–Skellefteå och Södra ostkusten (12 procent). 

Trafiken på inre vattenvägar (inom Vänern respektive Mälaren) har mycket liten 

omfattning. 

Endast 8 procent (eller 28 miljoner ton) av det gods som transporteras inrikes med lastbil 

transporteras längre än 300 kilometer. Det är vid avstånd över 300 kilometer som 

transporter på järnväg eller med inrikes sjöfart anses vara konkurrenskraftiga med 

lastbilstransporter. 

Om förutsättningarna är rätt kan det i vissa fall finnas en potential för överflyttning även av 

kortare transporter med pråmar och dylikt, till exempel för transport av sten och grus och 

annat byggmaterial. Urbana transporter kan troligtvis också organiseras annorlunda med 

till exempel ökade cykeltransporter. Men det är ändå mindre än 10 procent av godsmängden 

som kan komma ifråga att flyttas över från tunga lastbilar. 

Sveriges befolkning växer och tillväxten väntas bli störst i redan befolkningstäta regioner. 

Konsumtion driver på transporter av varor, vilka därför väntas öka till just dessa områden, 

områden som redan idag brottas med negativa konsekvenser av transporter såsom buller, 

trängsel och utsläpp. Det finns inte mycket statistik om godsflöden i städer, men skattningar 

tyder på att urbana godstransporter svarar för 10–15 procent av fordonsrörelserna i 

städerna. I urbana transporter är lastbilen helt dominerande med de för- och nackdelar som 

det innebär.  

Mellan 1962 och 2017 ökade transportarbetet med totalt 142 procent, från 44 miljarder 

tonkilometer till cirka 106 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats 

under denna period (423 procent). Det innebär att andelen vägtransporter av det totala 

transportarbetet har mer än fördubblats, från 19 till 41 procent. 

Järnvägen har haft en lägre, men mer stabil ökningstakt. Summerat över perioden har 

transportarbetet på järnväg ökat med 108 procent. Järnvägens andel av transportarbetet har 

minskat något, från 25 till 22 procent år 2017. 

Sjöfart är det trafikslag som haft den mest varierande utvecklingen, med en kraftig uppgång 

under 60-talet följt av en nästan lika stor nedgång under 70-talet. Därefter en återhämtning 

under 80- och 90-talen och en expansion under 2000-talet. Totalt sett har sjöfartens andel 

av det inrikes transportarbetet minskat från 56 till 37 procent mellan 1962 och 2017. 

Observera dock att även utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas in.  

Flygets roll för godstransporter är viktig, särskilt för behovet av snabba, långväga 

transporter av högvärdigt gods. Flygfrakten är volymmässigt liten, men omfattar höga 

varuvärden. 
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2.2.2. Prognoser för godstransporter 

Enligt Trafikverkets prognos beräknas godstransporterna öka med omkring 50 procent till 

2040. Transporterna beräknas öka i ungefär samma takt med alla trafikslag. 

Figur 17 Godstransporter. Tonkilometer per trafikslag. Historisk utveckling och prognos. 

Det prognosticerade godstransportarbetet ökar betydligt snabbare än den historiska 

trenden. Trafikverket har därför analyserat vad prognosutfallet beror på. Prognosen bygger 

på den förväntade ekonomiska utvecklingen enligt Konjunkturinstitutets referensscenario, i 

kombination med beräkningar av varuvärdenas utveckling (kronor per ton). Redan den 

ekonomiska utvecklingen i Konjunkturinstitutets referensscenario är snabbare än den 

historiska trenden, cirka 3 procent årlig tillväxttakt fram till 2040 för import och export 

jämfört med 2 procent historiskt. Trafikverkets analyser visar också att omvandlingen från 

det ekonomiska scenariot till prognosticerade volymer (mätt i ton) sannolikt överskattar 

ökningen av det totala godstransportarbetet. Omvandlingen från kronor till ton beror bland 

annat på andelen av produktionen som avser varor (och inte tjänster) och på varornas värde 

per ton.  

Underlaget som godstransportprognosen bygger på är delvis förknippat med stora 

osäkerheter. Exempelvis har trender i varuvärdenas utveckling varit svåra att estimera 

eftersom de byggt på relativt korta tidsserier, vilket har gjort att många av dem antagits 

oförändrade. Detta tillsammans med den historiskt sett starka tillväxten i det ekonomiska 

scenariot har varit drivande i resultaten vi ser, med en starkare prognostiserad tillväxt av 

transportarbetet än historiskt.  

Givet osäkerheten i prognosen har en känslighetsanalys genomförts för att se vilket 

genomslag en alternativ prognos skulle få på urvalet av investeringar. Hade 

godstransportprognosen följt den utveckling som gällt historiskt, så hade 

godstransportnyttorna legat på en något lägre nivå i de samhällsekonomiska kalkylerna. I 

avsnitt 9.6 redovisas känslighetsanalyser för hur detta påverkar urvalet av investeringar och 

de beräknade nyttorna. Sammantaget är effekten relativt liten. Även betydelsen för behovet 

av medel till vidmakthållande bedöms vara liten. Trafikverket avser att vidareutveckla 

metoderna för godstransportprognoser. 
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2.3. Transportsektorns utsläpp av växthusgaser 

De klimatpåverkande utsläppen från svenska inrikestransporter kommer nästan helt och 

hållet från vägtrafiken. Utsläppens storlek påverkas av tre faktorer: fordonens 

genomsnittliga utsläpp per kilometer, trafikarbetet (antalet fordonskilometer) samt hur stor 

andel av fossila bränslen som ersätts med biodrivmedel. Klimatmålen för transportsektorn 

anger att utsläppen från inrikes transporter exklusive flyg21 ska minska med 70 procent till 

2030 jämfört med 2010, och att transportsektorn ska vara fossilfri 2045. Utsläppen från 

produktion av biodrivmedel räknas inte in i transportsektorn; de redovisas huvudsakligen i 

den så kallade LULUCF-sektorn (land use, land use change and forestry) som bland annat 

inkluderar skogsbruk och förändrad markanvändning. 

Fordonens genomsnittliga utsläpp har minskat relativt snabbt det senaste decenniet. EU har 

nyligen infört hårda krav på lägre koldioxidutsläpp från nyregistrerade fordon som skärps 

med tiden, vilket kommer att driva på en ännu snabbare minskning av snittutsläppen. 

Kraven är knappast möjliga att uppfylla utan en omfattande elektrifiering. Figur 18 visar 

historisk utveckling av fordonens koldioxidutsläpp och de framtida scenarier som 

Trafikverket anser vara realistiska att nå. Observera att åtminstone fram till 2030 är 

bedömningarna relativt säkra, eftersom fordonstillverkarna är tvingade av EU-regleringen 

att nå dessa nivåer. Givet utvecklingen av nya fordon, som visas i den vänstra bilden, kan 

man beräkna utvecklingen i hela fordonsflottan, vilket visas i den högra bilden. 

Figur 18 Utsläpp (g CO2/km) för nya fordon (vänster) och i genomsnitt för hela flottan (höger).  

Fordonsflottan tar dock lång tid att omvandla, eftersom fordonen är i bruk i uppåt två 

decennier i genomsnitt. Även om utsläppen från nya fordon minskar snabbt, i synnerhet 

eftersom elektrifieringen nu tagit fart, så räcker därför inte detta ensamt för att uppnå 2030 

års klimatmål enligt beräkningar i Trafikverkets inriktningsunderlag från hösten 2020. Med 

den förväntade trafikutvecklingen och samma volym biodrivmedel som idag beräknas inte 

2030-målet nås förrän 2035. För att nå målet år 2030 krävs en väsentligt ökad mängd 

biodrivmedel, enligt Trafikverkets beräkningar omkring 70 procent mer än idag. Det 

motsvarar att omkring 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts med biodrivmedel, vilket 

ligger nära den skärpning av reduktionsplikten som regeringen aviserat. 

Beräkningarna i Trafikverkets inriktningsunderlag visar dock också att målet om fossilfrihet 

2045 i stort sett kan nås med samma totala mängd biodrivmedel i transportsektorn som 

21 Flygets utsläpp regleras i stället genom den europeiska utsläppshandeln EU-ETS. 
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idag, eftersom elektrifieringen och omvandlingen av fordonsflottan då har hunnit nå 

betydligt längre. 

Bilden nedan sammanfattar hur klimatmålen nås i Trafikverkets basprognos, uppdelat i 

bidrag från effektivare bränslefordon, elektrifiering och biodrivmedel. Summan av ytorna 

motsvarar trafikökningen, alltså hur utsläppen skulle ha ökat om fordon och drivmedel varit 

desamma som 2010. Bilden visar dock inte hur trafikökningen dämpas genom antagandena 

om högre bränslepriser, högre elpris, minskande bilinnehav med mera. 

Figur 19 Bidrag till transportsektorns klimatmål från effektivare och elektrifierade fordon samt biodrivmedel. 

2.4. Trafiksäkerhet 

I kapitlet redovisas nuläget och utvecklingen historiskt av trafiksäkerheten på väg och 

järnväg, följt av en prognos för trafiksäkerheten.  

2.4.1. Nuläge och historisk utveckling 

Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag 1997 och innebär att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken. År 2009 beslutade riksdagen ett etappmål för 2020 som innebar en 

halvering av antalet dödade och minskning med minst 25 procent av allvarligt skadade i 

vägtrafiken mellan 2007 och 2020.22 Figur 20 visar antalet omkomna i vägtrafiken per år. 

Målet nåddes även om utvecklingen inte var linjär utan det fanns en tidsperiod under flera 

år då ingen förbättring skedde. År 2016 beslutade regeringen om Nystart för Nollvisionen23 

som bland annat innebar att Trafikverket fick en uttalad roll att leda övergripande 

samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Regeringen har antagit ett nytt 

halveringsmål av antalet dödade till 2030 och en minskning med minst 25 procent av 

allvarligt skadade. Dessutom har ett aktörsgemensamt mål antagits som innebär att antalet 

22 Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
23 Regeringen-se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-på-nystart-for-nollvisionen/ 
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suicid inom vägsystemet ska minska liksom allvarligt skadade till följd av fallolyckor i 

gatumiljö ska minska med minst 25 procent.24 

Figur 20 Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2020, samt utveckling för att nå etappmålet 2020. 

Den positiva utvecklingen med färre omkomna i trafiken beror främst på att vägarna har 

blivit säkrare, tack vare en ökad andel mittseparerad väg och fler trafiksäkerhetskameror, 

fortsatt utveckling av säkra fordon och anpassningar av hastigheten till vägens 

förutsättningar, både på statliga och kommunala vägar.  

Figur 21 visar utvecklingen av antalet döda i vägtrafiken för olika trafikantkategorier åren 

2006–2020. Det finns en positiv minskning för alla kategorier, även om den är störst för 

åkande i personbil och fotgängare. Av olyckor som leder till allvarliga personskador sticker 

cyklister ut, där ingen större förbättring skett det senaste decenniet. Det beror bland annat 

på att antalet cyklister har ökat under perioden. 

24 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-
trafiksakerhet/gruppen-for-nollvisionen-i-samverkan-gns 
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Figur 21 Antal omkomna i vägtrafiken efter trafikantkategori 2006–2020. 

Notering: Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i vägtrafikolyckor. 

Figur 22 visar utvecklingen av antalet döda på de statliga järnvägarna mellan åren 2010–

2020. I järnvägstrafiken svarar personpåkörningar för mer än 90 procent av de dödade och 

allvarligt skadade, och de flesta dödsfall är självmord. Det är därmed denna typ av olyckor 

som har den största potentialen för minskning av antalet dödade och allvarligt skadade i 

järnvägssystemet.  

De flesta dödsfall sker ute i spåret medan cirka 15–30 procent sker i plankorsningar, varav 

flertalet sker i bomförsedda plankorsningar. Det förebyggande arbetet för järnväg omfattar 

främst åtgärder i plankorsningar, obehörigt spårbeträdande och säkerhet vid arbete i 

spårområdet. Trafikverket antog ett mål om att antalet omkomna inom järnvägssystemet 

skulle minska med hälften till och med 2020 jämfört med 2010. Det målet nåddes inte även 

om det skedde en minskning med en tredjedel. Därefter har regeringen antagit ett 

halveringsmål för antalet omkomna i bantrafiken fram till år 2030. Järnvägssystemet står 

för 98 procent av antalet omkomna inom bantrafiken. 

För att minska personpåkörningar arbetar Trafikverket enligt en åtgärdsstrategi som 

uppdateras årligen. Den innebär att man identifierar de mest suicidtäta och olycksdrabbade 

platserna på järnvägsnätet och utifrån detta vidtas erforderliga åtgärder successivt. Med 

anledning av flera dödsfall i plankorsningar fick Trafikverket 2019 i uppdrag av regeringen 

att vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i plankorsningar. Trafikverket pekade ut 180 

plankorsningar med förhöjd olycksrisk. Målet är att åtgärda så många av dem som möjligt 

fram till och med år 2025. Utöver regeringsuppdraget vidtar Trafikverket även ytterligare 

åtgärder för att reducera risker vid plankorsningar. Trafikverket har de senaste åren totalt 

åtgärdat cirka hundra plankorsningar per år. 
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2.4.2. Prognoser för trafiksäkerheten 

En stor utmaning för vägtransportsystemet är att höja säkerhetsstandarden på det regionala 

vägnätet, där flest dödsolyckor sker. Det regionala vägnätet är betydligt större än det 

nationella vägnätet, och det har inte uppgraderats i samma utsträckning som det nationella. 

En annan stor utmaning är att hastighetsefterlevnaden är låg. En tredje utmaning är antalet 

allvarligt skadade cyklister. Över hälften av alla personskador som leder till allvarliga skador 

i vägtrafiken drabbar cyklister och flertalet av personskadorna som drabbar cyklister 

uppstår i singelolyckor. För att nå etappmålet är det helt avgörande att åtgärder vidtas för 

att minska både singelolyckor och kollisioner med cyklister. 

Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling fram till 2030 kommer inte räcka 

för att nå etappmålet för antalet omkomna och allvarligt skadade 2030. Figur 23 visar 

etappmålet för 2030 samt mål för 2040 och 2050 som representerar ambitionen att halvera 

antalet omkomna vart tionde år. Figuren visar också prognosticerat25 antal omkomna. Som 

framgår av figuren behöver ytterligare åtgärder vidtas för att målen ska kunna nås. Även vid 

ambitiösa planer kring vägåtgärder så är hastighetsefterlevnad avgörande för att kunna nå 

målen.  

25 Prognoserna bygger på följande antaganden: lagkrav och frivillig utveckling enligt Euro NCAP:s 
färdplan; omkring 10 mil mitträcke byggs per år fram till 2029; krocksäkerheten förbättras 3 procent 
per årsmodell 2020 och 1 procent per årsmodell 2021. 

Figur 22 Antal omkomna statlig järnväg 2010–2020. 
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Figur 23 Etappmål samt prognoser antal dödade i vägtrafiken år 2030, 2040, 2050. 

I järnvägssystemet är den främsta utmaningen att förhindra att personer tar sitt liv i 

spårmiljön. Det kräver ökat samarbete med andra myndigheter som kan påverka personer 

med psykisk ohälsa. Åtgärder behöver också vidtas för att intrångssäkra anläggningen och 

stoppa obehöriga i spårmiljön, i första hand utmed linjen inom tätort, åtgärder på stationer 

samt rätt säkerhetsstandard i plankorsningar. 
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3  Behov i det nationella och internationella 
perspektivet 

I detta kapitel beskrivs översiktligt26 långväga godstransporter och personresor på en 

nationell och internationell systemnivå. Inledningsvis beskrivs det övergripande systemet 

för godstransporter respektive personresor, därefter de viktigaste stråken med störst flöden 

och deras funktion och brister.  

Med undantag för basnäringarnas transporter så trafikerar person- och godstrafiken ofta 

samma banor. Detta blir särskilt tydligt när man närmar sig landets gränser, exempelvis vid 

anslutningar till större hamnar och flygplatser, vid Öresundsförbindelsen, i större städer, i 

norra Sverige (där exempelvis europavägarna är dominerande), men också i 

järnvägssystemet där tunga godståg och persontåg konkurrerar om kapacitet i spåren.  

3.1. Godstransporter – viktiga internationella och nationella 
flöden och stråk 

I ett internationellt och nationellt perspektiv är de stora trafikslagsövergripande godsstråken 

och noderna tämligen stabila över tid. Stråken överensstämmer i stora delar med det 

transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Liksom Sverige har Norge och Finland 

råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen.  

Godstransporterna kan sägas vara koncentrerade till fem större funktionella stråk, vilka 

framgår av kartan nedan i figur 24. Till dessa fem kommer de godstransporter som sker med 

flyg. 

26 En mer ingående beskrivning av brister i transportsystemets funktion finns i underlagsrapport 
Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av nationell 
plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 
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Figur 24 Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för nationella och internationella godstransporter. 

3.1.1. Stråk 1: Nordkalotten–Norrlandskusten–Bergslagen/Mälardalen–

Malmö/Trelleborg–kontinenten 

En stor del av basindustrin längs Norrlandskusten och Norrlands inland är beroende av 

stråket för att transportera råvaror eller förädlat gods. Stora godsmängder av det tunga och 

lågvärdiga godset, som malm och andra produkter från utvinning, är den största 

varugruppen som transporteras med järnväg i stråket. Viktiga hamnar för utskeppning är 

Narvik (malm) via Ofotenbanan i Norge, samt hamnarna längs Norrlandskusten, Luleå 

(hamn i TEN-T-stomnätet) och Umeå, Sundsvall samt Gävle (hamnar i övergripande TEN-

T-nätet). Stråket är också viktigt som transitled för norska inrikestransporter mellan norra 

och södra Norge. Tunga transporter i form av rundvirke, järnmalm, skogsprodukter och stål, 

men även livsmedel som lax, går på både väg och järnväg. Störningar i trafiken kan snabbt få 

stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet.  

Mer förädlade produkter såsom livsmedel och byggvaror ansluter längs stråket och ska 

vidare ned mot kontinenten, antingen via västkusten eller över Öresundsbron. Viktiga noder 

längre ned i stråket är Hallsberg, Jönköping, Trelleborg och Malmö. Malmö är i TEN-T 

definierad som en urban knutpunkt. Från Stockholm, som också är en urban knutpunkt i 

TEN-T, transporteras en betydande del av näringslivets godstransporter via södra Sverige 

och över Öresundsbron till flera av våra viktigaste exportmarknader. Stråket innehåller även 

del av det så kallade Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC), 

som sträcker sig från Stockholm/Oslo–Köpenhamn–Hamburg–Innsbruck till Palermo.  

Det finns höga krav på robusthet året om, exempelvis på bärighet, vinterväghållning och 

kraftförsörjning. Möjligheter till omledning finns inte eller är mycket begränsade i den norra 

delen av stråket och hastighetsnedsättningar påverkar punktligheten. Kraven på fler 
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tåglägen och möjlighet att köra längre och tyngre fordon ökar längs stråket. Stråk och noder 

samverkar, brister i kapacitet och robusthet i stråket begränsar möjligheten till överflyttning 

mellan trafikslagen. Exempel på brister i noderna är åldrad anläggning, brister i 

kraftförsörjning, kapacitetsbrister vid rangering, brister i hantering av längre 

fordonskombinationer samt väg- och spåranslutningar till och från noderna. Även 

skillnaderna i spårvidd mellan Sverige och Finland utgör ett problem som försämrar 

möjligheterna för överflyttning till järnväg.  

3.1.2. Stråk 2: Göteborg–Stockholm–Oslo 

I Göteborg finns två av Sveriges strategiskt mest betydelsefulla noder: Göteborgs hamn 

(vilken är en hamn i stomnätet i TEN-T) och Sävenäs godsbangård. Göteborg är i TEN-T 

definierad som en urban knutpunkt. I stråket dominerar varugrupperna jordbruksprodukter 

och livsmedel, skogsprodukter, petrokemiska produkter och material till byggsektorn. Nära 

30 procent av svensk utrikeshandel passerar här. 

Stockholm är i TEN-T definierad som en urban knutpunkt och landets i särklass största 

konsumtionsområde. Därmed är godstransporterna till Stockholm mycket omfattande med 

viktiga omlastningsnoder i Stockholm/Årsta och Rosersberg. Från Stockholm (Kapellskär, 

Stockholm och Nynäshamn) fortsätter transporterna med färjetrafiken till Åbo/Helsingfors. 

Tillgängligheten på vägnätet är i stort sett god i stråket, men i målpunkterna Göteborg och 

Stockholm är kapaciteten begränsad och störningskänslig på både väg och järnväg. 

Järnvägen Stockholm–Oslo har låg standard och liten kapacitet på den västra delen, där det 

finns en potential för överflyttning av både person-och godstransporter från flyg och väg, 

men då behöver standarden förbättras och tillförlitligheten i stråket öka. 

Hallsberg är en viktig godsnod i stråket och behöver anpassas för trafik med långa tåg. 

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och har under de senaste 10-15 åren 

drabbats av stora kapacitets- och punktlighetsbrister på grund av ökad trafik, samtidigt som 

det finns önskemål om att köra ännu fler tåg. Efterfrågan på både resande och 

godstransporter förväntas öka i stråket, vilket innebär ett ökat behov av trafik med alla 

kategorier av tåg. 

Inlandssjöfart avser sjöfart som bedrivs med IVV-certifierade fartyg (inre vattenvägar) inom 

de IVV-klassade områdena. Det omfattar i Sverige områdena Vänern–Göteborg samt 

Mälaren–Stockholm/Södertälje. Områdena är geografiskt begränsade med ett begränsat 

antal transportköpare och en begränsad mängd gods. Det transportarbete som kan utföras 

med inlandssjöfart är därmed relativt liten. Analyserna i Samgods indikerar att 

inlandssjöfartens andel av landets totala transportarbete skulle öka från synnerligen låga 

godsmängder till 0,3 procent av Sveriges transportarbete om transportkostnaderna 

halveras, främst genom sänkning av sjöfartens och hamnarnas kostnader.  

3.1.3. Stråk 3: Norge–Göteborg–Malmö–kontinenten 

De nationella väg- och järnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten via 

hamnarna längs kusten och förbindelserna till Öresundsregionen. Här passerar gods, främst 

livsmedel, färdiga industriprodukter och oljeprodukter, till och från Norge i så kallad 

transittrafik. Här finns kapacitets- och punktlighetsbrister inom både väg- och 

järnvägssystemen samtidigt som trafikvolymerna förväntas öka. Järnvägen har låg standard 

genom Dalsland och även i Norge. Den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas öka 

flödena landvägen, det vill säga via väg- och järnvägsnätet, till Sverige och Norge.  
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3.1.4. Stråk 4: Västkusten–kontinenten–världen 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och enda transoceana hamn. Göteborgs hamn har 

ett omfattande linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader världen över. Förutom 

en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar. 

Brofjorden med Skandinaviens största oljeraffinaderi är Sveriges största oljehamn med i 

huvudsak flöden via sjöfart. Brister finns i farledskapacitet och säkerhet för Göteborgs 

hamn. 

3.1.5. Stråk 5: Kontinenten/Östeuropa–Norrlands-/Östersjökusten 

Stråket innehåller främst sjötransporter med viktiga noder i form av import- och 

exporthamnar. Hamnens roll i transportkedjan är att möjliggöra omlastning mellan sjöfart 

och landtransport. Flödena består främst av råolja, petrokemiska produkter, stål- och 

metallvaror i södra Sverige, järnmalm från Luleå, containertrafik till hamnarna i Karlshamn, 

Karlskrona och Gävle samt skogs- och pappersvaror från Norrlandshamnarna. Kapaciteten i 

farlederna är generellt sett god, men kraven ökar för att möjliggöra anlöp med större fartyg 

för att uppnå bättre transporteffektivitet och konkurrenskraft. Punktvis finns därför behov 

av förbättringar i säkerhet och farledskapacitet, vilket också förbättrar systemets förmåga att 

hantera störningar i landinfrastrukturen. 

3.1.6. Godset och flyget 

Flygfrakten representerar idag omkring 35 procent av den globala handeln i värdetermer, 

men endast omkring 1 procent av handeln i termer av volym.27 De flygplatser som hanterar 

störst mängd avgående och ankommande flygfrakt i utrikestrafiken är Stockholm/Arlanda, 

Göteborg/Landvetter och Malmö.  

3.2. Personresor – viktiga stråk för långväga persontrafik 

Svenskarnas långväga inrikesresor i stråken sker till stor del med bil, samtidigt som resorna 

utomlands många gånger sker med flyg, med Arlanda som huvudsaklig nod. För svenskarna 

i södra Sverige dominerar Kastrups flygplats, som genom att vara Skandinaviens största 

flygplats har ett stort utbud av förbindelser. Sjöfarten har stor betydelse för resandet till och 

från våra grannländer och under senare år har det blivit vanligare att kryssningsfartyg 

anlöper svenska hamnar. 

I figur 25 beskrivs de nationella stråken med störst flöden för långväga personresor och 

deras internationella kopplingar.  

27 Flyget och företagen, Shon Ferguson och Rikard Forslid, SNS förlag, 2016. 
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Figur 25 Viktiga nationella stråk för långväga persontrafik. 

3.2.1. Stråk 1: Stockholm–Sundsvall/Östersund–Umeå–Luleå/Kiruna 

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg och på 

delsträckor även med buss. Kollektivtrafik med rimlig restid mellan större orter saknas i 

huvudsak, framför allt norr om Umeå, men även på delen Hudiksvall–Sundsvall–

Härnösand. Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt 

fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, kapacitet och 

restidernas tillförlitlighet finns på ovan nämnda delsträckor. 

3.2.2. Stråk 2: Stockholm–Oslo 

Mellan Stockholm och Oslo finns en stor efterfrågan på bättre förbindelser med framför allt 

tåg (men även med buss på delsträckor) för att bland annat skapa ett alternativ till resande 

med flyg. Omfattande affärsresande, veckopendling och daglig pendling för arbete och 

studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, 

kapacitet och restidernas tillförlitlighet finns på flera av de viktigaste reserelationerna på 

stråket. 

3.2.3. Stråk 3: Oslo–Göteborg–Köpenhamn 

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt tåg (men även med 

buss, framför allt på delsträckor). Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och 

studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Järnvägen har låg standard på den 
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norra delen av stråket, vilket medför att det går fortare att åka buss mellan Oslo och 

Göteborg än att åka tåg. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och restidernas 

tillförlitlighet, särskilt Oslo–Göteborg samt i Öresundsregionen och förbindelserna över 

sundet. 

3.2.4. Stråk 4: Stockholm–Göteborg 

Mellan Stockholm och Göteborg finns en mycket stor efterfrågan på snabba förbindelser 

med framför allt flyg och tåg (men även med buss, framför allt på delsträckor). Det har 

medfört att det nu är tre operatörer som konkurrerar om snabbtågstrafiken. Omfattande 

affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor är exempel på resande 

i stråket. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg, som 

medför låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt nära Göteborg och Stockholm. 

3.2.5. Stråk 5: Stockholm–Malmö–Köpenhamn 

I stråket finns en mycket stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg. 

Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor. 

Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg som medför 

mycket låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt i Öresundsregionen och 

förbindelserna över sundet. 
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4 Åtgärder som påverkar användningen av 
transportsystemet 

I detta kapitel beskrivs åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter och val av 

trafikslag och färdmedel, det vill säga sådana åtgärder som tillhör fyrstegsprincipens 

inledande steg. Sådana åtgärder syftar till att det befintliga transportsystemet och 

infrastrukturen nyttjas effektivare, säkrare och med mindre påverkan på miljön. De är 

således viktiga delar i transportsystemet och en del av planförslaget. 

4.1. Åtgärder inom samhällsplaneringen 

Samhällsplanering sker i komplexa processer som rymmer såväl nationell, regional som 

lokal planering mellan vilka ömsesidiga beroenden finns. Samverkan och samarbete är en 

förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också 

för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till 

fossilfrihet.  

Utifrån en tidig samverkan och gemensamma mål kan olika aktörer tillsammans identifiera 

utmaningar, önskade funktioner och åtgärder i transportsystemet och samhället. Detta 

skapar i sin tur förutsättningar för att tillsammans uppnå en önskad funktionalitet i 

transportsystemet och samhället. Således kan flera aktörer ta ansvar för att trafikrelaterade 

utmaningar och problem blir lösta, vilket även är en förutsättning för ett fullt genomslag av 

fyrstegsprincipen.  

Som framgår av avsnitt 1.6 är fyrstegsprincipen en integrerad del av arbetet med 

åtgärdsvalsstudier. Men principen bör inte begränsas till sådana studier utan behöver 

tillämpas i en kontinuerlig process, från den strategiska planeringen till genomförandet av 

åtgärder. Skälet är att transport- och samhällsplanering sker i olika nivåer och mot en 

samlad måluppfyllelse, vilket även medför ökade krav på samverkan och samordning.  

Samhällsutvecklingen har medfört att den tidiga dialogen behöver förstärkas med en ännu 

tidigare samverkan och strategisk inriktning utifrån gemensamma samhällsmål. Det 

kommer i sin tur att innebära krav på nya samverkansformer och projektkoordinering för 

att möjliggöra dels förankring av önskad inriktning, dels finansiering och fördelning av 

åtaganden. Om berörda aktörer känner till varandras roller och underlag kan de ömsesidigt 

efterfråga och initiera samarbete vid rätt tillfällen.  

Trafikverket arbetar med regeringsuppdraget om nationell samordnare för inrikes sjöfart 

och närsjöfart, vilket löper till och med 2024. Därutöver arbetar Trafikverket med 

färdplanen Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Det handlar 

sammantaget om ett omfattande arbete med åtgärder enligt steg 1 och steg 2 som kommer 

att pågå under planperioden. Trafikverket har, inom ramen för samordningsuppdraget, 

identifierat flera instrument som kan stärka sjöfarten genom samordning av 

infrastrukturplaneringen, och redovisat detta under hösten 2021.28 

28 Trafikverket (2021), Tilläggsuppdrag hamnar. Publikation 2021:172. 
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4.1.1. Befintliga uppdrag 

I följande punkter redovisas några tidsbegränsade uppdrag som Trafikverket redan har, och 

som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt påverka beteenden: 

 genomföra informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för ökad

trafiksäkerhet i vägtrafiken

 främja utvecklingen av effektivare godstransporter

 främja omställning till en fossilfri transportsektor.

Med informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder avses här sådana insatser som inte 

tydligt anknyter till Trafikverkets grundläggande uppdrag. Insatserna ska vara långsiktiga 

och bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. De ska i första hand rikta sig till 

organisationer men kan i vissa fall även rikta sig till en bredare allmänhet. Trafikverket 

bedömer att det finns möjligheter att nå resultat under planperioden inom områdena 

klimat, trafiksäkerhet och gods, men även inom andra områden enligt avsnitt 4.1.2. 

De ekonomiska ramarna för dessa uppdrag ingår i posten planering, stöd och 

myndighetsutövning under utveckling av transportinfrastrukturen. De två förstnämnda 

uppdragen föreslås pågå fortlöpande under hela planperioden 2022–2033, medan det 

sistnämnda föreslås pågå 2022–2025.  

4.1.2. Nya uppdrag 

Trafikverket bedömer att följande nya uppdrag skulle kunna vara motiverade för att på ett 

kostnadseffektivt sätt främja beteenden i en riktning som bidrar till måluppfyllelse: 

 informationsinsatser och utvecklad samverkan för ökad trafiksäkerhet inom järnväg

 information för miljö-, hälso- och trafiksäkerhetssmarta val av vinterdäck

 upphandlingsstöd för att främja hastighetssäkrade transporter

 informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för minskad nedskräpning på

rastplatser och vägrenar.

När det gäller förslaget om insatser för ökad trafiksäkerhet inom järnväg innebär förslaget 

en avgränsning till obehöriga i spår, med ambitionen att minska antal olyckor samt 

störningar och förseningar i järnvägstrafiken. Insatsen skulle ingå som del i ett långsiktigt 

branschgemensamt arbete för att öka medvetandet om riskerna med att korsa och uppehålla 

sig i spårmiljöer på otillåtna platser. 

Beträffande val av vinterdäck är avsikten att insatser riktas till berörda målgrupper och 

omfattar konsumentinformation vid inköp av vinterdäck. 

Den åtgärd som avser upphandlingsstöd för hastighetssäkrade transporter handlar om hur 

kommuner kan utforma funktionskrav för geofencing i enlighet med lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling. Med geofencing avses en digital, geografisk zon där uppkopplade 

fordon kan styras på olika sätt. 

Det sistnämnda förslaget avser åtgärder för att minska nedskräpningen med större 

kampanjer riktade till utvalda målgrupper, samt aktiv samordning mellan relevanta 

intressenter. 

För att prioritera en eller flera av dessa åtgärder bör regeringen återkomma med ett 

tidsbegränsat uppdrag. Trafikverket har i detta planförslag inte inrymt något av dessa nya 

förslag i den ekonomiska ramen.  
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4.2. Åtgärder inom infrastrukturplaneringen 

Trafikverket har rådighet över flera typer av åtgärder i steg 1 och steg 2 i fyrstegsprincipen, 

som syftar till att påverka användningen av infrastrukturen eller som – rätt utformade – 

rymmer en sådan potential. I det här avsnittet beskrivs kostnadseffektiva åtgärder som 

bidrar till måluppfyllelse, framför allt kopplade till ledning och styrning av trafiken på våra 

vägar och järnvägar. 

4.2.1. Trafikreglering väg 

Genom att använda olika slags regleringar kan vägsystemet optimeras och effektiviseras. 

Reglering och styrning av trafik kan ske på flera sätt, exempelvis hastighetsreglering, 

väjningspliktsmärken, förbudsmärken och varningsmärken.  

Ett annat sätt att styra trafiken är genom information eller ledning. Trafikledning på väg 

syftar till att minska negativa effekter av störningar, förebygga uppkomsten av störningar 

och motverka överskridandet av miljökvalitetsnormer. Detta görs genom att styra trafiken 

och genom att tillhandahålla information om vägar och aktuella trafikförhållanden. 

Under planperioden blir trafikledningen på väg mer avancerad, exempelvis med 

vägutrustningssystem som medger körfältsstyrning, kövarning och varierande hastigheter. 

Behovet av en modernare trafikledning är extra stort i områden med hög belastning på 

vägnätet, där punktligheten dagligen påverkas. Vägavsnitt som är hårt trafikerade kommer 

att tilldelas en högre servicenivå än mindre trafikerade vägar.  

4.2.2. Effektivare tåglägestjänster och trafikledning järnväg 

Störningarna i tågtrafiken är en utmaning som kan mildras genom åtgärder i steg 1 och 2. 

Tåglägestjänsten digitaliseras vilket skapar möjlighet att optimera den totala kapaciteten i 

järnvägssystemet. Det innebär i praktiken att Trafikverket successivt kommer att erbjuda 

digitala lösningar för tjänster såsom tågläges- och trafikinformationstjänster med mera. 

Genom digitala hjälpmedel kan fel i anläggningen förutses och hanteras innan störning 

uppstår. Alla berörda parter kan förses med en gemensam problembild vilket bidrar till att 

minska tiden mellan att störningar uppkommer och att de åtgärdas.  

En del i den tåglägestjänst som Trafikverket levererar är trafikledning. Genom en 

digitaliserad nationell trafikledning och marknadsanpassad planering av kapacitet kommer 

Trafikverket kunna leverera en tåglägestjänst som bättre svarar mot järnvägsföretagens 

behov. 

I tilldelningsprocessen för kapacitet på järnväg gäller numera att Trafikverkets banarbeten 

betraktas som tillfälliga kapacitetsbegränsningar, i enligt med EU-rätten på området. 

Därmed kan banarbeten inte hamna i konflikt med sökta tåglägen, vilket innebär att antalet 

överbelastningar kan minska och banarbeten planeras mer effektivt samt att entreprenörer 

får bättre framförhållning.  

4.2.3. Infrastrukturavgifter och avgiftsincitament 

Banavgifter ska bidra till att finansiera vidmakthållandet av järnvägen. Förutom de 

grundläggande krav på utformning av banavgifter som redovisas i kapitel 6, kan 

banavgifterna utformas för att ge styrsignaler och påverka beteenden. Det kan exempelvis 

ske genom att använda rabatter i syfte att etablera ny trafik eller att öka utnyttjandegraden 

på avsevärt underutnyttjade delar av anläggningen. Ett annat exempel är att använda extra 

avgifter för att hantera intressekonflikter i kapacitetstilldelningen.  

Ett mer utpräglat avgiftsincitament är de kvalitetsavgifter som Trafikverket tillämpar sedan 

2012 i syfte att förebygga driftstörningar i järnvägssystemet. Kvalitetsavgifterna ska vara 
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utformade så att både infrastrukturförvaltaren och den som använder infrastrukturen vidtar 

skäliga åtgärder för att förebygga driftstörningar.  

4.2.4. Övriga beteendepåverkande åtgärder 

Trafikverket kan bidra med marknadsföring och information genom att tillhandahålla fakta 

om åtgärder och projekt. Trafikverket kan också i byggskedet av ett projekt finansiera och 

genomföra informationsinsatser för att minska trafikbelastningen och därmed underlätta 

genomförandet av åtgärderna, samtidigt som situationen förbättras för alla typer av 

trafikanter. Det kan handla om åtgärder som förbättrar utformning och utbud för hållbara 

transportsätt eller beteendepåverkande åtgärder såsom styrning och information; allt för att 

minska störningar som kan komma av byggnation och underhåll av vägar och järnvägar. 

I stadsmiljöavtalen, vars syfte och funktion redovisas utförligare i avsnitt 7.2, ingår också 

motprestationer i form av kompletterande åtgärder som exempelvis kampanjer eller andra 

beteendepåverkande insatser som ofta kombineras med fysiska åtgärder. Det innebär att 

stadsmiljöavtalen indirekt bidrar till denna typ av åtgärder. 
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5 Forskning och innovation 

Ny kunskap och innovativa lösningar krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Trafikverket föreslår därför fyra övergripande tematiska prioriterade 

forsknings- och innovationsområden som bygger på större utmaningar som myndigheten  

kan överblicka kommande år, samt fyra prioriterade arbetssätt för att öka 

innovationstakten. Slutligen redovisas Trafikverkets förslag till finansiering av forskning och 

innovation och samverkan med andra aktörer. Närmare information finns i 

underlagsrapporten om forskning och innovation.29 

Trafikverket eftersträvar innovation i all verksamhet men kommer, utöver de prioriteringar 

som nämns i detta kapitel, att genomföra fyra innovationsprojekt samt driva 

utvecklingsarbetet med elektrifiering. Dessa delar beskrivs närmare i avsnitt 7.5. 

5.1. Prioriterade forsknings- och innovationsområden 

De transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 ställer krav på ett brett perspektiv där transportsystemet ska bidra till många 

mål inom klimat- och miljöområdena, ökad hälsa och tillgänglighet för alla. Genom mer 

tvärvetenskaplig forskning ökar incitamenten och motiven till mer hållbara lösningar. 

Forskning kring klimatpåverkan, tillgänglighet och trafiksäkerhet förenas och hanteras ihop 

med exempelvis biologisk mångfald, buller och aktiv mobilitet. 

En analys av de senaste årens utveckling och pågående trender i kombination med de 

transportpolitiska målen samt en utblick mot framtiden leder fram till fyra förslag på 

prioriterade forsknings- och innovationsområden under planperioden:  

 ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

 ökad produktivitet i infrastruktursektorn

 ett effektivt och inkluderade transportsystem i hela landet

 digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.

Genom att prioritera dessa bidrar den nationella planen till att de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen, nås. 

5.1.1. Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur 

Området grundar sig bland annat i klimatmålen och berör forskning och innovation om en 

omställning till fossilfrihet, minskad miljöpåverkan, klimatanpassning och biologisk 

mångfald. Vägtrafiken, luftfarten och sjöfarten står inför en stor utmaning i att ställa om till 

fossilfrihet. Dessutom orsakar byggande, drift och underhåll av infrastruktur utsläpp genom 

användning av exempelvis tillverkning av cement och stål. Fossilfrihet kan nås genom en 

kombination av transporteffektivt samhälle, effektivare fordon och framförande samt byte 

till förnybara drivmedel. Omfattande elektrifiering är särskilt nödvändig och det behövs 

forskning och innovation som stödjer snabbare utrullning av elektrifieringslösningar i 

transportsystemet, i synnerhet inom sjöfart och luftfart. Kunskapen behöver även öka om 

hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter kan utformas för att minska 

utsläppen från transportsystemet. Framtida transportinfrastruktur ska vara fossilfri och 

29 Trafikverket (2021). Forskning och innovation- underlagsrapport till Förslag på nationell 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikationsnummer 2021:230. 
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dess miljöpåverkan under hela livscykeln ska vara mycket liten. Jämfört med gällande plan 

har området breddats för att öka fokus på miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald.  

5.1.2. Ökad produktivitet i infrastruktursektorn 

Området berör forskning och innovation om kostnadseffektivitet i transportinfrastrukturen 

under hela livscykeln. Det handlar både om att stimulera marknadens aktörer att utveckla 

sin konkurrenskraft och att öka förmågan till innovation genom ny kunskap. Arbetet med att 

digitalisera såväl infrastrukturen som utförandet av byggandet och underhållet har potential 

att förbättra hela processen, från planering till projektering, byggande, underhåll och 

trafikering. Forskning och innovation behövs kring både tekniska utmaningar och 

tillskapandet av nya affärsupplägg, inte minst i ljuset av digitaliseringens potential för ökad 

produktivitet, effektivitet och skalbarhet (tillämpning i större skala). Området motiveras i 

synnerhet av kostnadsökningarna inom såväl nybyggnad som underhåll av infrastruktur 

under de senaste åren, och är nytt jämfört med gällande plan.  

5.1.3. Ett effektivt och inkluderande transportsystem i hela landet 

Området grundar sig i målen om samhällsekonomisk effektivitet, jämställdhet/jämlikhet, 

trafiksäkerhet, transporteffektivitet samt samhällsplanering och bostadsbyggande. 

Forskning och innovation på detta område berör exempelvis kollektivtrafik och 

godstransporter på landsbygder och i tätorter, på kortare och längre avstånd. Det handlar 

om förändringar i samspelet mellan fordon, farkoster, infrastruktur och transporttjänster. 

Området motiveras särskilt av att driftkostnader för kollektivtrafiken har ökat märkbart 

under de senaste decennierna, att järnväg och sjöfart har en outnyttjad potential i 

godstransportsystemet, att mötes-, rese- och inköpsbeteenden förändras och att ökad 

användning av obemannade luftfarkoster skapar både utmaningar och möjligheter. 

Forskning och innovation om aktiv mobilitet behöver stärkas. Det behövs ökad kunskap om 

hur jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet kan stärkas vid planering och utveckling 

av transportsystemet. Området är en sammanslagning av två områden i gällande plan. 

5.1.4. Digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle 

Området handlar om digitalisering och dess påverkan på transportsystemets utformning och 

användning. Uppkoppling av fordon, farkoster och infrastruktur skapar förutsättningar för 

ökad trafiksäkerhet, bättre beslutsstöd som exempelvis anläggningsinformation, 

effektivisering av planerings- och trafikledningsåtgärder, trafikinformation, samt nya och 

förbättrade tjänster inom transportområdet. Dessutom bidrar tekniken till effektivisering av 

byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Det krävs forskning om olika 

myndigheters och andra samhällsaktörers roller i ekosystemet i förhållande till privata 

aktörer, den organisatoriska utvecklingen och människans roll i framtidens digitaliserade 

transportsystem. Digitaliseringens potential och ökade krav på delning av information kan 

stå i kontrast till behovet av ett robust och resilient transport- och infrastruktursystem. 

Därför behövs forskning om cybersäkerhet och samhällsberedskap. Området har förtydligats 

jämfört med gällande plan. 

5.2. Prioriterade arbetssätt för forskning och innovation 

Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsarbete innefattar ett antal arbetssätt 

som bidrar till kunskapsutveckling, ökad innovationstakt och implementering. Forsknings- 

och innovationsprojekt varierar i karaktär och leder till olika nyttor, exempelvis underlag till 

policydokument, standarder, rutin- och processbeskrivningar, vidareutveckling av modeller 

och verktyg som används i infrastrukturhållningen, eller en allmän kunskapshöjning. Det är 

avgörande att forsknings- och innovationsmedel kan kombineras med andra typer av anslag 
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eller EU-medel för att öka möjligheterna till att resultaten från FoI-projekt kan tas om hand 

i exempelvis verksamhetsutvecklingsprojekt eller i upphandlingar.  

Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur förslaget till plan bidrar till att de 

prioriteringar inom forskning och innovation som identifierats i propositionen 

(2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige nås. 

Trafikverket ska också beskriva hur planförslagets insatser främjar utvecklingen och 

implementeringen av innovationer och implementeringen av forskningsresultat i 

transportsystemet, inklusive i infrastrukturhållningen. Trafikverket kommer att arbeta med 

utgångspunkt i följande fyra prioriterade arbetssätt för planperioden: 

 riktade initiativ till kunskapsutveckling

 strategiska samarbeten nationellt och internationell

 systemdemonstratorer

 större nytta genom upphandlingar.

Riktade initiativ till kunskapsutveckling ska säkerställa att kunskap inom de tematiskt 

prioriterade områdena fortsätter att förädlas. Transportmyndigheterna behöver i sin roll 

som problemägare samverka med akademin inom områden där det utöver Trafikverket 

finns få finansiärer som bidrar till att upprätthålla den långsiktiga kunskapsförsörjningen. 

Det kan till exempel vara inom de järnvägs- och vägtekniska områdena som är centrala för 

att Trafikverket ska kunna utföra sina uppgifter. 

Strategiska samarbeten nationellt och internationellt bidrar till att forsknings- och 

innovationsmedel från olika källor kombineras eller kompletteras, samt att det finns 

gemensamma målbilder och färdplaner för prioriterade områden. Trafikverket behöver veta 

mer om hur vi och andra myndigheter tillsammans kan utveckla transportsystemet till en 

alltmer integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar. Det handlar om de 

europeiska ramprogrammen30, samverkan med Energimyndigheten, Vinnova och andra 

aktörer. Det finns omfattande forskningsresurser inom näringslivet men dessa är ojämnt 

fördelade mellan olika aktörer vilket kan påverka näringslivets samlade bidrag till de 

transportpolitiska målen. Nya affärsupplägg kan få in nya näringslivsparter och samtidigt 

skapa incitament för befintliga parter att nyttja forskning och innovation som 

konkurrensmedel. Strategiska samarbeten med andra myndigheter, nya och befintliga 

näringslivsparter samt akademin behöver således fördjupas och breddas.  

Systemdemonstratorer bidrar till att säkerställa att nya tekniska lösningar är bärkraftiga 

ekonomiskt, att de accepteras av användarna och fungerar i verklig miljö, samt att 

regelverken kan anpassas och att marknader med hållbara affärsmodeller skapas för att 

möjliggöra införandet. Systemdemonstratorer kombinerar resultat från tidigare 

forskningsprojekt och har en hög grad av teknikmognad. Trafikverket ser även ett behov av 

mindre tekniktester, men systemdemonstratorer behöver prioriteras särskilt för att 

möjliggöra en hållbar och digital omställning.  

Större nytta genom upphandlingar stimulerar marknaden för innovativa lösningar. Den 

offentliga affärens potential gör att upphandlingsverktygen behöver användas i större 

utsträckning för att öka innovationstakten. Transportmyndigheterna ökar innovationstakten 

genom att upphandla utveckling av nya lösningar, agera första kund och våga köpa nya, 

ännu inte verifierade eller demonstrerade, lösningar.  

30 Nuvarande ramprogram Horisont Europa sträcker sig från 2021 till 2027. 
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5.3. Finansiering och samverkan med andra aktörer 

Trafikverkets förslag till ekonomiska ramar för forskning och innovation redovisas i kapitel 

6 och 7 och uppgår sammantaget till 8,5 miljarder kronor för planperioden, varav 

4,9 miljarder kronor hänförs till utvecklingsanslaget och resten till anslaget för 

vidmakthållande. Trafikverket förordar att forsknings- och innovationsverksamheten på sikt 

samlas till en anslagspost (utvecklingsanslag) samt att finansieringsnivåerna är stabila 

mellan åren.  

Trafikverket utgår i sitt förslag från de transportpolitiska målen och behovet av att utveckla 

varje trafikslag för sig och alla trafikslagen tillsammans. Trafikslagsövergripande forskning 

och innovation bidrar till regeringens prioriteringar när det gäller exempelvis 

samhällsplanering, transporteffektivitet och jämställdhet. Trafikverket verkar för en 

behovsdriven och flexibel fördelning av forsknings- och innovationsmedlen till samtliga 

trafikslag. Det främjar även en jämnare fördelning mellan dem.  

Analysen av förutsättningarna för forskning och innovation i transportsektorn visar att 

näringslivet har skilda ekonomiska möjligheter att satsa på forskning och utveckling. 

Fordonsindustrin står för över 80 procent av näringslivets forsknings- och utvecklingsmedel 

i transportrelaterade branscher. Anläggningsindustrin satsar avsevärt mindre medel på 

forskning och utveckling. För att öka innovationstakten och överbrygga glappet mellan 

statliga och privata utvecklingsmedel, föreslår Trafikverket att myndigheter på 

transportområdet ges i uppdrag att utreda hur forsknings- och innovationsmedel kan 

kombineras med andra typer av anslag med syftet att öka innovationstakten. Det kan 

exempelvis handla om verksamhetsutvecklingsprojekt, upphandlingar eller nya 

samverkansmodeller mellan myndigheterna. 
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6 Vidmakthållande av transportinfrastrukturen 

Att vidmakthålla transportinfrastrukturen handlar om att upprätthålla en robust väg- och 

järnvägsanläggning som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I direktivet 

framgår det att Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de 

ekonomiska ramarna för vidmakthållande av den statliga väg- och järnvägsanläggningen bör 

fördelas på åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen. 

Inom drift och underhåll finns flera typer av verksamheter som till sin karaktär skiljer sig åt, 

vilket också inverkar på planeringen. En del av driften och underhållet bedrivs för att 

säkerställa att transportinfrastrukturen förvaltas på ett sådant sätt att funktionaliteten 

säkras, både här och nu och på längre sikt. Det benämns ”förebyggande underhåll inklusive 

reinvesteringar”. Underhåll och reinvesteringar utförs förebyggande när 

tillståndsbedömningen kräver det eller enligt förutbestämda tidsintervall. Planeringen av 

det förebyggande underhållet baseras i princip på fastställda effektsamband, som har som 

syfte att maximera transportsystemets leveranskvaliteter och samhällsnytta till rätt kostnad. 

I de fall där effektsamband saknas, planeras åtgärderna baserat på analyser av och 

erfarenheter från anläggningarnas funktion, tillstånd och besiktningsanmärkningar. 

En viss del av verksamheten bedrivs för att säkerställa de dagliga transporterna, genom 

skötsel och hantering av anläggningarna. I detta ingår exempelvis avhjälpande underhåll, 

trafikledning, trafikinformation och övrig drift. Ofta är de specifika aktiviteterna styrda av 

olika typer av händelser och incidenter, exempelvis störningar eller fel som upptäckts vid 

besiktningar, och därför går det inte att planera den här delen av verksamheten i detalj.  

Trafikverket kommer att beakta de samiska behoven vid planeringen och genomförandet av 

drift och underhåll av infrastruktur i renskötselområdena. Befintliga stängsel behöver 

underhållas för att de ska behålla sin effekt, och befintliga passager för ren underhållas för 

att inte bli obrukbara och därmed försvåra förflyttningen av renar mellan betesområdena. 

Genom detta kan påkörningar av renar undvikas och renskötarnas arbetsförhållanden i 

anslutning till vägen eller järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna 

minskar. 

Inom ramarna för drift och underhåll av väg disponeras medel för det statliga vägnätet 

inklusive tillhörande gång- och cykelvägar, färjeleder, bärighetshöjande åtgärder, tjälsäkring 

och reinvesteringar i vägar. Det innefattar även medel till forskning och utveckling och till 

statlig medfinansiering av enskilda vägar. Medel för drift och underhåll av det statliga 

vägnätet (inklusive bidrag till enskilda vägar) uppgår till 197 miljarder kronor under 

planperioden. 

Inom drift och underhåll (inklusive reinvesteringar) av järnväg disponeras medel för det 

statliga järnvägsnätet. Medel för drift och underhåll av statliga järnvägar uppgår för 

planperioden till 165 miljarder kronor exklusive banavgifter. Banavgifterna ska finansiera 

drift och underhåll av järnvägen, och totalt beräknas uttaget av banavgifter generera 

26,9 miljarder kronor under planperioden. 

Trafikverkets förslag till fördelning utgår de första tre åren (2022–2024) från de nivåer som 

framgår av budgetpropositionen.31 Därefter antas en jämn fördelning över resterande del av 

31 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. (Riksdagen beslutade den 24 november 2021 om 
statens budget för 2022 i enlighet med finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1. Trafikverket har 
inte analyserat eventuella konsekvenser av det).  

340



71 (224) 

planperioden. Förslag till vidmakthållandeåtgärder för väg redovisas först (avsnitt 6.1), och 

därefter de för  järnväg (avsnitt 6.2). Mer information finns i underlagsrapporten om 

vidmakthållande.32 

Avsnitt 6.1 inleds med en kort beskrivning av det statliga vägnätet, inklusive större 

väganläggningar som beräknas tillkomma under planperioden. Därefter redovisas vilka 

principer för prioritering av åtgärder som Trafikverket tillämpat för sitt förslag (6.1.1). 

Förslag till åtgärder och bedömd tillståndsutveckling till följd av dem framgår av avsnitt 

6.1.2. Tillståndsutvecklingen redovisas för de olika vägtyper som det statliga vägnätet är 

indelat i. Den särskilda bärighetssatsningen under planperioden, för att stärka svenskt 

näringsliv, beskrivs i avsnitt 6.1.3. I avsnitt 6.1.4 redovisas större namngivna 

reinvesteringar. Effekter på Trafikverkets så kallade leveranskvaliteter beskrivs i avsnitt 

6.1.5, samhällsekonomiska effekter i avsnitt 6.1.6 och i avsnitt 6.1.7 övriga effekter. Avsnitt 

6.1. avslutas med en ekonomisk sammanställning. 

Avsnitt 6.2 är i stort upplagt på samma sätt. Efter en beskrivning av det statliga 

järnvägsnätet (6.2.1) och prioriteringsgrunder (6.2.2) redovisas förslag till åtgärder och 

bedömd tillståndsutveckling på fyra särskilt prioriterade transportflöden (6.2.3). 

Namngivna reinvesteringar beskrivs i avsnitt 6.2.4. Slutligen redovisas effekter på 

Trafikverkets leveranskvaliteter, samhällsekonomiska effekter samt övriga effekter i avsnitt 

6.2.5–6.2.7. Avsnitt 6.2 avslutas med en ekonomisk sammanställning.  

6.1. Vidmakthållande av vägar 

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga vägnätet som består av cirka 

80 100 kilometer belagd väg, cirka 18 400 kilometer grusväg, cirka 3 900 kilometer gång-,  

cykel- och mopedväg (GCM-väg), 38 färjeleder och vintertid 7 isvägar. Det finns även cirka 

16 700 vägbroar, varav 67 är öppningsbara, och 11 komplexa vägtunnlar längs det statliga 

vägnätet. Vägtransportsystemet innefattar även sidoområden, sidoanläggningar, 

avvattningssystem, installationer och vägutrustning, it- och telekominfrastruktur samt 

system för trafik- och driftledning som kräver drift och underhåll. 

Utöver att ansvara för drift och underhåll av statliga vägar har Trafikverket ett uppdrag att 

betala ut bidrag till enskilda väghållare. Antalet väghållare som får statsbidrag uppgår till 

cirka 23 000, och den totala väglängden för enskilda vägar med statligt bidrag är för 

närvarande cirka 75 000 kilometer. Det vanligast förekommande slitlagret på de enskilda 

vägarna är grus. På det enskilda vägnätet med statligt bidrag finns även 11 färjeleder och 

uppemot 4 000 broar. 

Större tillkommande väganläggningar som öppnas för trafik under planperioden och bidrar 

till ökade drift- och underhållskostnader är E20 förbi Mariestad, elvägspilot Örebro–

Hallsberg, väganläggningar inom Västsvenska paketet, E4 förbifart Stockholm och Västra 

länken i Umeå. 

Merparten av de nya större anläggningarna finns i storstadsområden med komplexa 

tekniska delar och majoriteten har avancerade styrsystem och infrasystem. De nya större 

anläggningarna kommer att bidra till ökade kostnader för och behov av drift, förvaltning och 

övervakning. Underhållskostnaderna bedöms öka med ungefär 5 miljarder kronor för nya 

anläggningar som tas i bruk under planperioden. 

32 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226. 
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6.1.1. Prioriteringsprinciper 

Prioriteringarna som planförslaget för drift och underhåll av det statliga vägnätet grundar 

sig på är huvudsakligen samhällsekonomiska principer, de transportpolitiska målen och 

direktivet för åtgärdsplaneringen. I direktivet betonas bland annat vikten av att beakta 

långsiktig hållbarhet i prioriteringen av underhållsåtgärder, och då inte bara utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt perspektiv och ett klimat- och 

miljöperspektiv.  

När det gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet bygger planförslaget på en 

sammanvägd bedömning av hur de olika målen kan prioriteras utifrån andra givna 

förutsättningar, exempelvis anläggningens tillstånd, effekter för trafikanter, synergier med 

andra projekt och medelstilldelning. Planförslaget och dess effekter redovisas för olika 

vägtyper i vägsystemet. Vägtyperna är en strategisk indelning av vägnätet som främst 

baseras på vilken funktion vägarna har i transportsystemet. En mer detaljerad beskrivning 

av vägtyperna finns i underlagsrapporten om vidmakthållande.33  

Nedan beskrivs hur Trafikverket planerar att vidmakthålla väganläggningen utifrån mål och 

prioriteringsprinciper:  

 Trafikverkets prioritering utgår ifrån samhällsekonomiska principer och de

transportpolitiska målen. Det innebär bland annat att de mer högtrafikerade

delarna av vägnätet prioriteras framför de mer lågtrafikerade.

 Trafikverket kommer att fortsätta vårda befintlig anläggning och säkerställa en god

framkomlighet, tillgänglighet och ett trafiksäkert vägsystem med hänsyn till miljö

och hälsa i hela landet.

 Trafikverket kommer att ha ett ökat fokus på näringslivets behov under

planperioden. Det reflekteras bland annat genom att bärighetssatsningen är en

prioriterad del av planförslaget med en utveckling av BK4- vägnätet och

tjälsäkringsåtgärder för att upprätthålla en god tillgänglighet.

 Trafikverket kommer att säkerställa att de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet

inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock

behöva anpassas på vissa sträckor under delar av året trots att det kommer att

innebära en försämrad tillgänglighet. Med detta beaktar Trafikverket behovet av att

underhålla vägar i det så kallade perifera vägnätet, såsom anges i direktivet.

Trafikverket kommer att fortsätta arbeta med att vara mer kostnadseffektiva och genomföra 

satsningar bland annat inom digitalisering, för att utveckla och kunna erbjuda ett mer 

kvalitativt vägtransportsystem i framtiden. Det innebär att forskning och utveckling även 

fortsättningsvis kommer att prioriteras för att möjliggöra ett effektivare underhåll framöver. 

33 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226 
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6.1.2. Åtgärder och bedömd tillståndsutveckling 

Trafikverket har delat in vägnätet i sex 

vägtyper för att på en strategisk nivå 

kunna beskriva den funktionalitet och 

de leveranskvaliteter som ska uppnås 

under planperioden. Indelningen 

grundar sig på den roll vägtyperna har 

i transportsystemet, där indelningen i 

sig inte är någon prioritering av 

vägnätet. Vägtyperna används för att 

beskriva konsekvenserna av de 

föreslagna åtgärderna, samt hur 

prioriteringar vid medelsbrist kommer 

att påverka olika delar av 

transportsystemet.  

Vägtyperna innefattar hela det statliga 

vägnätet, och en viss vägsträcka kan 

endast tillhöra en vägtyp. I tabell 3 

redovisas väglängden för respektive 

vägtyp, samt hur de statliga vägarna 

fördelar sig procentuellt över 

vägtyperna. Kartan i figur 26 visar 

fördelningen över landet av vägtyp 1–

3. Det framgår av kartan att vägtyp 1

endast förekommer i Stockholm,

Göteborg och Malmö och att vägtyp 2

och vägtyp 3 förekommer i hela landet.

Tabell 3 Redovisning av väglängder i kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för vägtyperna. 

Vägtyp Benämning av vägtyp Längd (km) Procent 

Vägtyp 1 Vägar i storstadsområden 480 0,5 

Vägtyp 2 
Vägar som bildar större 
sammanhängande stråk 

8 000 8,1 

Vägtyp 3 
Vägar för dagliga resor och 
arbetspendling 

20 000 20,3 

Vägtyp 4 Övriga för näringslivet viktiga vägar 29 760 30,2 

Vägtyp 5 Vägar som är viktiga för landsbygden 4 230 4,3 

Vägtyp 6 Övriga vägar 36 030 36,6 

Totalt 98 500 100 

Trafikverket har beskrivit det nuvarande tillståndet i anläggningen i det inriktningsunderlag 

som redovisades till regeringen i november 2020. I inriktningsunderlaget framgår att 

tillståndet på det statliga vägnätet gradvis har försämrats under en längre tid som en följd av 

att medelstilldelningen inte har varit i paritet med de ökade behoven. De ökade behoven 

Figur 26 Fördelning  av vägtyp 1–3 i Sverige. 
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beror bland annat på mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av 

väg- och brokonstruktioner som en följd av att de uppnått sin tekniska livslängd, ökade 

trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Tillsammans bidrar det till ett 

ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. 

De tilldelade medlen är inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på 

vägnätet. Det funktionella tillståndet på vägen (vägytan) som trafikanten möter kommer 

dock att kunna upprätthållas under början av planperioden för samtliga vägtyper, förutom 

på övriga vägar (vägtyp 6) där det kommer bli en fortsatt försämring som successivt ökar 

under planperioden.  

De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att vägytans tillstånd kan upprätthållas även 

på längre sikt för vägtyp 1–3 (vägar i storstadsområden, vägar som bildar större 

sammanhängande stråk och vägar för dagliga resor och arbetspendling). Det sker främst 

via rekonstruktioner av vägunderbyggnaden på de allra sämsta delarna och ett utökat både 

förebyggande- och avhjälpande beläggningsunderhåll. Det funktionella tillståndet på övriga 

för näringslivet viktiga vägar förväntas även kunna upprätthållas med stöd av ett utökat 

avhjälpande underhåll och positiva synergieffekter från bärighetssatsningen.  

En fortsatt satsning på avvattning i förebyggande syfte och ett utökat avhjälpande underhåll 

kommer att bidra till att vägytans tillstånd blir oförändrad för vägar som är viktiga för 

landsbygden i så stor utsträckning som möjligt. De lågtrafikerade vägarna inom övriga 

vägar (vägtyp 6) kommer dock generellt att få ett successivt  försämrat tillstånd under 

planperioden. Det kommer därför totalt sett bli fler vägar som kommer få en avvikelse mot 

underhållsstandarden, men vägarna ska inte tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för 

lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar av 

året. 

Under planperioden kommer vägarnas underbyggnad, där tillståndet inte direkt upplevs av 

trafikanten, långsamt att försämras för vägar i storstadsområden, vägar som bildar större 

sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och arbetspendling. Nedbrytningen ökar 

som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras 

och att åtgärderna i en del fall kommer att bli mer fokuserade på att upprätthålla det 

funktionella tillståndet. För vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar 

kommer en snabbare tillståndsförsämring av underbyggnaden att ske under planperioden. 

Det kommer även ske en snabbare försämring av underbyggnaden på övriga för 

näringslivet viktiga vägar men bärighetssatsningen bidrar till att försämringen inte blir 

lika stor som på vägtyp 5 och 6. Utvecklingen kommer att påverka framtida generationer i 

form av ett växande reinvesteringsbehov.  

Nedan följer en redovisning av vägtyperna och förslagets effekter per vägtyp, där 

bedömningen av effekterna för enskilda vägar med statligt driftbidrag är att de ska ha 

liknande funktionalitet som för de mest perifera delarna av det statliga vägnätet (vägtyp 6). 

De namngivna reinvesteringarna är främst kopplade till vägtyp 2. 

Vägtyp 1 – Vägar i storstadsområden 

Åtgärder som planeras under planperioden bidrar i första hand till att upprätthålla dagens 

funktionalitet. Det sker exempelvis genom att beläggningsåtgärder prioriteras på 

storstadsvägarna för att upprätthålla en stabil tillståndsutveckling. Viktiga prioriteringar är 

åtgärder som bidrar till att minska buller och förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena 

samt att underhålla cykelvägar för att bidra till ett ökat aktivt resande. 
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Flertalet av de komplexa vägtunnlarna i storstäderna är idag 10–15 år gamla, vilket innebär 

att tekniska installationer och system kräver omfattande reinvesteringar. Under 

planperioden kommer omställbara skyltar, styrsystem, nödtelefoni, motorvägssystem och 

brandlarmsystem att bytas ut i de flesta tunnlarna. På Essingeleden pågår utbyte av det 

befintliga motorvägskontrollsystemet som övervakar och styr trafik och trafikinformation, 

eftersom systemet närmar sig sin tekniska livslängd. 

Under planperioden kommer arbetssätt för effektivare underhåll i storstäderna att 

utvecklas. Det handlar exempelvis om arbetssätt för att planera in tider för 

underhållsarbeten när sträckor eller körfält ändå är avstängda, och införande av tidsstyrt 

underhåll på delar där det är svårt och mycket trafikstörande att utföra akut underhåll. 

Vägtyp 2 – Vägar som bildar större sammanhängande stråk 

En stabil tillståndsutveckling på vägnätet och avvattningsåtgärder i förebyggande syfte 

prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens funktion. Det kommer att 

avsättas större resurser än dagens nivå i planen för att åtgärda akuta skador på främst 

vägtrummor under höga vägbankar på det högtrafikerade vägnätet, vilket bidrar positivt till 

robusthet och tillgänglighet. Åtgärder som förbättrar kapaciteten till en högre bärighetsklass 

sker via bärighetssatsningen (avsnitt 6.1.3) som omfattar förstärknings- och 

framkomlighetsåtgärder på vägnätet. 

Flera motorvägar och andra mittseparerade vägar har passerat sin tekniska livslängd, och en 

större satsning på reinvestering av dessa vägsträckor kan av kostnadsskäl inte prioriteras i 

planförslaget. Det medför successivt ökade beläggningskostnader under planperioden. I 

planförslaget prioriteras fem namngivna sträckor där behoven är som allra störst (se Tabell 

4 i avsnitt 6.1.4 ). För att hantera problemet på de övriga prioriterade vägsträckorna 

kommer punktinsatser på kortare sträckor att utföras där behoven är som störst.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Flera av de stora broarna med underhållsbehov finns på 

detta vägnät. Under planperioden planeras flera stora åtgärder som är förhållandevis 

kostsamma. 

Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard. Underhåll av 

vägräcken, vägmarkering och vägräffling är åtgärder som prioriteras för att upprätthålla 

trafiksäkerhetsstandarden. 

Vägtyp 3 – Vägar för dagliga resor och arbetspendling 

Beläggning och avvattning prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens 

funktion. Det kommer även att ske mindre kapacitetsförbättringar via bärighetssatsningen. 

För denna vägtyp är det främst broar som är viktiga för näringslivets transporter som 

kommer att förstärkas, eftersom bedömningen är att de flesta vägarna klarar en ökad 

belastning från tyngre fordon. 

Det kommer att saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i trum- och dikestillstånd 

inom denna vägtyp. De mest akuta skadorna på främst vägtrummor under hög vägbank och 

under mötesseparerade vägar kommer att tas om hand så kostnadseffektivt som möjligt. 

Åtgärdskostnaden för till exempel ett trumbyte blir avsevärt högre vid en akut åtgärd än om 

trumbytet kan ske planerat med annan metod, exempelvis med så kallad relining.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av 
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brodelar och ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. 

Åtgärderna säkerställer att dagens funktion kan upprätthållas under planperioden. 

Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard, vilket 

innebär att åtgärder som underhåll av vägräcken, vägmarkeringar och vägräffling 

prioriteras. 

Vägtyp 4 – Övriga för näringslivet viktiga vägar 

Denna vägtyp består av både belagda vägar och grusvägar. De planerade 

underhållsåtgärderna bidrar till att standarden på stora delar av denna vägtyp blir 

oförändrad. Vissa delar kommer att få en förbättrad standard via bärighetssatsningen. 

Bärighetsåtgärder kommer att bidra till en kapacitetsförbättring, vilket sker via 

förstärkningsåtgärder av väg- och brokonstruktioner och andra åtgärder som främjar 

framkomligheten för tung trafik på vägnätet. 

Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar. Det saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i 

trum- och dikestillstånd. Brister som kan ha stor påverkan på tillståndet i vägsystemet 

behöver prioriteras, exempelvis akuta skador på vägtrummor under höga vägbankar.  

Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av brodelar och ommålning, det vill 

säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. Underhållsåtgärderna i planen bidrar till 

att upprätthålla dagens funktion. Bärighetssatsningen kommer att ge positiva synergier för 

tillståndet på vägbroarna, eftersom flertalet broar kommer att upprustas för att klara den 

nya belastningen. 

Vägtyp 5 – Vägar som är viktiga för landsbygden 

Lågtrafikerade vägar som är särskilt viktiga för framkomligheten och tillgängligheten på 

landsbygden ska prioriteras under planperioden. Tillståndet kommer inte att förbättras 

under planperioden men detta vägnät kommer att prioriteras bland de lågtrafikerade 

delarna av vägnätet. Det är främst en ökning av det avhjälpande underhållet som kommer 

att bidra till att framkomligheten och robustheten ligger på en acceptabel nivå. 

Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar.  

Vägtyp 6 – Övriga vägar 

Prioriteringen av åtgärder kommer att påverka tillståndet för de lågtrafikerade vägarna. 

Beroende på åtgärd kommer en del vägar att få ett förbättrat tillstånd medan en större del av 

vägarna får en försämring. Det innebär att risken för mindre störningar och temporära 

restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Där tillståndet försämras behöver 

det avhjälpande underhållet öka för att säkerställa framkomligheten när störningar 

uppkommer. Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar. 

Enskilda vägar 

Många enskilda vägar byggdes mellan 1950 och 1970 eller tidigare. Tillståndet och 

underhållsbehovet på dessa vägar liknar behoven på de allra mest lågtrafikerade statliga 

vägarna, där behoven för både vägar och broar är stora och kommer att öka i framtiden. I 

planförslaget föreslås bidraget till enskilda vägar med statsbidrag ligga i paritet med 

föregående plan, med syftet att det ska gå att upprätthålla en liknande standard som för de 

mer lågtrafikerade delarna av det statliga vägnätet. 
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6.1.3.  Bärighetssatsning 

Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder i vägsystemet som syftar till att vägen 

ska klara en tyngre belastning och inte riskera en onormalt hög nedbrytningstakt. Framför 

allt sker det i form av förstärkning av broar eller vägar, men det kan även inkludera åtgärder 

för att klimatanpassa väganläggningen vilket bland annat innebär att göra den mer robust 

mot högre vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. 

Bärighetssatsningen syftar främst till att kunna utvidga BK4-vägnätet men även till att 

upprätthålla en god framkomlighet året runt för tung trafik och till att klimatanpassa 

vägnätet. Den totala satsningen på bärighetsåtgärder på vägar är 18,2 miljarder kronor och 

inriktningen under planperioden är följande. 

 Successiv upplåtelse av ett vägnät för den nya bärighetsklassen BK4,

med tyngdpunkt på Strategiskt vägnät för tyngre transporter. Satsningen ska

bidra till att de strategiskt utpekade vägarna för tung trafik successivt kan upplåtas

för BK4 i hela Sverige. Vidare ska satsningen bidra till att de viktigaste godsstråken

för tung trafik, inklusive de viktigaste vägarna för den areella näringen, kan upplåtas

för den nya bärighetsklassen.

I planförslaget föreslås därför en satsning på cirka 10,2 miljarder kronor för att

anpassa vägnätet så att det klarar den högre belastningen. Målet är att:

o fullfölja nuvarande plan och upplåta uppemot 70–80 procent av de vägar

som är viktigast för näringslivet för BK4 till år 2029

o fortsatt satsa på BK4 med målet att kunna upplåta uppemot 80–90 procent

av det strategiska vägnätet för tyngre transporter under planperioden.

Satsningen ska baseras på samhällsekonomiska principer och prioriteringen 

kommer att genomföras i dialog med näringslivet och andra berörda aktörer för att 

få ut så stora samhällsnyttor som möjligt. 

 Framkomlighet året runt för tung trafik – en satsning som syftar till att

vägarna i så stor utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året

runt, det vill säga att minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner.

I planförslaget föreslås en satsning på cirka 6,5 miljarder kronor. Satsningen

förväntas bidra till att upprätthålla en hög tillgänglighet för tyngre trafik året runt.

Satsningen motiveras med att klimatpåverkan även fortsättningsvis kommer att

bidra till ökade problem med tjällossning och att effekten av ännu tyngre

transporter medför en ökad risk för fler restriktioner om inte åtgärder vidtas.

 Riskreducerande åtgärder i vägsystemet på hela det statliga vägnätet

handlar om förbättringsåtgärder i vägsystemet som genomförs för att öka

robustheten i vägtransportsystemet.

I planförslaget föreslås en satsning på cirka 1,5 miljarder kronor för att minska risk- 

och sårbarheten i vägsystemet som en följd av klimatförändringar. Satsningen syftar

till att anpassa infrastrukturen för klimatpåverkan och därmed bidra till högre

tillförlitlighet och ökad robusthet i vägsystemet.

6.1.4. Namngivna reinvesteringar 

Tabell 4 visar de namngivna reinvesteringarna under planperioden. Reinvesteringar i broar 

samt utbyte av motorvägskontrollsystem på Essingeleden är pågående åtgärder som slutförs 

i början av planperioden. Reinvestering i vägsträckor är nya åtgärder som kan påbörjas 

några år in i planperioden och genomförs på äldre motorvägar och andra mötesseparerade 
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vägar för att bidra till att kunna behålla en oförändrad funktionalitet på vägnätets 

högtrafikerade delar. Kostnaden för de fem namngivna vägsträckorna uppgår till cirka 

2,7 miljarder kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns 

en mer fullständig reinvesteringsplan.34 

Reinvesteringarna som prioriteras är på sträckor där det blir onormalt stora underhålls- och 

trafikantkostnader med att fortsätta att utföra enbart förebyggande underhåll, eller göra 

punktvisa reinvesteringar. Samtliga reinvesteringar behöver projekteras och för vissa kan 

även en särskild trafikutredning krävas. I vilken ordning reinvesteringarna utförs kan 

komma att bero på hur de kan samplaneras med andra pågående objekt. 

Tabell 4 Namngivna (>300 miljoner kronor) reinvesteringar på väg. 

Vägnr. Reinvestering Längdkm 
2022–
2024 

2025–
2027 

2028–2033

E4 ITS Essingeleden X 

E4 Bro över Kalix älv vid Kalix X 

E22 Bro över Helge å Kristianstad X X 

222 Skurubroarna X 

841 Stäketbron X 

263 Erikssundsbron X 

E22 Yttre ringvägen Malmö, 
motorväg (betongväg)  

13,5 X X 

E4 Ölmstad–Huskvarna, motorväg 
(södergående körriktning) 

14,7 X X 

E4 
Östergötland Linköping–
Norrköping, motorväg (åtgärd i 
en körriktning) 

26,7 X X 

E6 
Getinge–Falkenberg, motorväg 
(betongväg med körfält i 
vardera körriktning) 

23,3 X X 

E18 Länsgräns–TPL Jakobsberg, 
motorväg 

13,4 X X 

6.1.5. Effekter på leveranskvalitet 

I tabell 5 nedan redovisas bidraget från vidmakthållande väg till leveranskvaliteter under 

planperioden. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån vad som bedömts rimligt 

att uppnå inom givna ekonomiska ramar. 

Under första delen av planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i 

princip att vara oförändrad. För de mer högtrafikerade vägarna kommer funktionaliteten 

även att kunna upprätthållas under andra delen av planperioden (gäller vägtyp 1–3). Under 

andra halvan av planperioden kommer det dock att bli försämringar på vägtyp 4–6. Det 

34 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081. 
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innebär att vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar kommer få 

ett sämre tillstånd och robusthet under andra halvan av planperioden, men till viss del även 

övriga för näringslivet viktiga vägar. Det försämrade tillståndet kommer även att i viss 

utsträckning påverka kapaciteten, punktligheten och användbarheten på vägtyp 5 och 6, det 

vill säga vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar. 

En fortsatt satsning på en ny högre bärighetsklass kommer att bidra till ökad kapacitet på 

vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och 

arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar under planperioden. Åtgärder för 

att minska buller, ökat aktivt resande och förbättrad luftkvalitet i framför allt storstäder 

bidrar positivt till leveranskvaliteten miljö och hälsa. 

Trafiksäkerhet är en viktig faktor vid prioritering av underhållsåtgärder och Trafikverket 

kommer därför fortsatt att upprätthålla en hög nivå på trafiksäkerheten på hela det statliga 

vägnätet. Det innebär bland annat vinterväghållning och sidoområdesskötsel, liksom skötsel 

av vägutrustning såsom att säkerställa vilt- och renstängsels funktion för att undvika 

kollisioner med vilt och renar. Dessutom finns en stor potential att påverka trafiksäkerheten 

med anpassad vägmarkeringsstandard utifrån nya fordons möjligheter att positionera sig på 

vägen.  

Insatser för att minska utsläppen av växthusgaser görs generellt över vägnätet, eftersom det 

bland annat kommer att ställas allt hårdare krav vid upphandling av entreprenörer för att 

minska utsläppen. Trafikverket arbetar även kontinuerligt med energieffektivisering vid val 

av åtgärd, exempelvis ska klimatkalkyler upprättas i samband med reinvesteringar för att 

rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett klimatperspektiv. En satsning på att ersätta en del av 

Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna eller elektrifierade  kommer att ge 

positiva klimateffekter. 

Tabell 5 Utvecklingen av leveranskvaliteterna under planperioden jämfört med 2021 års nivå. 

Leverans-

kvalitet 
Vägtyp 1 Vägtyp 2 Vägtyp 3 Vägtyp 4 Vägtyp 5 Vägtyp 6 

Robusthet Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 

sämre 

Något 

sämre 
Sämre 

Kapacitet Oförändrad Förbättrad Förbättrad Förbättrad 
Något 

sämre 

Något 

sämre 

Punktlighet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 

sämre 

Trafiksäkerhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Användbarhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Miljö och 

hälsa 

Något 

förbättrad 

Något 

förbättrad 
Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Klimat1 

Notering: 1 Klimateffekter är svårt och inte lämpligt att fördela över vägtyper och geografi. 
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Robusthet 

I tidigare avsnitt framkommer att tillståndet för vägnätet kommer att försämras över 

planperioden även om en stor del av funktionaliteten kan hållas oförändrad med hjälp av 

avhjälpande underhåll. Robustheten kommer att försämras på övriga för näringslivet 

viktiga vägar, vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt på övriga vägar. På 

övriga delar av vägnätet kommer vissa delar att förbättras och andra att försämras, men 

överlag är bedömningen att den är oförändrad över planperioden för vägtyp 1–3. 

Kapacitet 

I storstadsområdena kommer det att ställas krav på effektivare trafikledning och 

informationshantering för att möta ökade trafikvolymer och leverera nuvarande kapacitet, 

samt minimera ofrånkomliga kapacitetsnedsättningar i samband med incidenter och 

utförandet av underhåll. Det kan bland annat innebära att planerat underhåll kan 

genomföras under tider på dygnet när trafiken är som lägst. 

Under planperioden ska bärigheten förbättras, och prioriterade delar av vägnätet kommer 

att kunna upplåtas för den högsta bärighetsklassen, BK4. De prioriterade delarna kommer 

främst att innefatta vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga 

resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar. Vilka prioriterade delar 

av vägnätet som ska inkluderas i satsningen arbetas fram i dialog med näringslivet och 

andra berörda parter. Vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar 

kommer sannolikt att få både fler och större avvikelser mot underhållsstandarden och ökade 

restriktioner för tung trafik vid extrema väderförhållanden.   

Punktlighet 

En god förutsägbarhet gällande restider följer av att verksamheten säkerställer funktionen 

på anläggningar som påverkar res- och transporttider samt anläggningar som leder och 

informerar trafikanter. Anläggningar som används för att leda och styra trafik återfinns 

främst i storstadsområden och i vissa större tätorter.  

Planen är att förutsägbarheten ska ligga på nuvarande nivå för hela vägnätet under 

planperioden. Det bygger på att en viss nivå av trafikledning tillhandahålls och att 

möjligheter till omledning av trafik samt generell standard på vägnätet upprätthålls. Det 

kommer även att krävas en förbättrad förmåga för trafikstyrning och informationshantering 

för att klara av att upprätthålla förutsägbarheten i storstadsområden, i takt med att trafiken 

ökar. Åtgärder i form av mer ”lappa och laga”, avhjälpande underhåll, och åtgärder som 

säkrar funktionen på kort sikt kommer dock att medföra ökade störningar för trafikanterna.  

Trafiksäkerhet 

Under planperioden ska trafiksäkerheten i vägsystemet fortsatt ligga på en hög nivå och det 

systematiska förbättringsarbete ska fortsätta, bland annat när det gäller säkra arbetsplatser 

och att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen bidrar till i förbättringsarbetet.  

Den höga trafiksäkerhetsnivån bibehålls genom att anläggningen har rätt funktion, vilket 

exempelvis kan göras via besiktningsverksamheten eller med hjälp av mer digitala 

kontrollsystem i komplexa anläggningar. Det kan handla om att säkerställa att delar av 

anläggningen såsom ren- och viltstängsel, vägräcken och trafikkameror har rätt funktion, 

men även att rätt åtgärder görs på rätt plats i rätt tid. Digitaliseringen ger möjligheter till 

förbättrade systemstöd som bidrar till att verksamheten blir effektivare. Exempelvis skulle 

användningen av realtidsdata i beslutsstödsystemen vid halkbekämpning kunna minska 

antalet olyckor.   
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Användbarhet 

Planförslaget bidrar till att användbarheten blir oförändrad på större delen av vägnätet över 

planperioden. Användbarheten påverkas av tillståndet på de anläggningar som används av 

specifika kundgrupper, och målet över planperioden är att bevara dessa anläggningar på 

dagens nivå. Det kommer dock att ske vissa försämringar på de lägst trafikerade delarna av 

vägtyp 6, där exempelvis åtgärder i sidoområden och utbyte av skyltar kan komma att 

förskjutas över tid.  

Det finns även en ambition att höja drift- och underhållsstandarden på begränsade delar av 

cykelvägnätet för att bidra till ökad cykling. Satsningen kommer ske på delar där det är 

samhällsekonomiskt lönsamt med en standardhöjning och i vissa fall i samband med andra 

satsningar på cykelvägar, såsom förbättringar och nybyggnation. 

Miljö och hälsa 

Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar, som sjöar 

och vattendrag, artrika vägkanter, alléer med mera som finns och bidra till att de externa 

effekterna från vägtransportsystemet på miljö och hälsa ligger inom ramen för de riktlinjer 

som är angivna.  

Det finns dock en viss eftersläpning även för underhållet av miljötillgångar. Trafikverket 

kommer att systematiskt kartlägga dem med ambitionen att kunna återta en viss del av de 

brister som finns. En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett 

sådant prioriterat område. Satsningen riktar sig speciellt till att hantera invasiva arter som 

påverkar den biologiska mångfalden inom vägområdet. 

Klimat 

Inom klimatområdet satsar Trafikverket på att minska utsläppen från verksamheten, bland 

annat genom att satsa på avvattningsåtgärder på väg som bidrar till längre 

åtgärdsintervaller, krav i upphandlingar exempelvis vad gäller utsläpp från 

entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar Trafikverket även 

kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, till exempel ska klimatkalkyler 

upprättas i samband med reinvesteringar för att rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett 

klimatperspektiv. En stor del av den forskning som bedrivs syftar till att transportsystemet 

ska kunna bidra till att klimatmålen uppnås. 

Trafikverkets färjerederi släpper årligen ut cirka 33 000 ton koldioxid på de leder som ingår 

i det statliga uppdraget. I relation till transportsektorns totala utsläpp är denna del liten, 

men om Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 behöver utsläppen minska för 

färjeverksamheten på längre sikt. En satsning på cirka 1 miljard kronor under planperioden 

för att påbörja ersättning av Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna färjor och 

elektrifiering kommer att ge positiva klimateffekter. Det kommer att krävas en fortsatt 

satsning i framtiden för att nå målet, vilket behöver hanteras i kommande planrevideringar. 

Under planperioden ska i första hand dagens standard upprätthållas i hela vägsystemet. Det 

säkerställs via tydliga skötselbeskrivningar och ett mer systematiskt uppföljningsarbete. I 

framför allt storstadsområden och större tätorter finns en potential att förbättra såväl miljön 

som hälsan, genom att bidra till att minska buller och förbättra luftkvalitet. En fortsatt 

satsning på underhållet av cykelvägar, längs de statliga vägarna, som används året om för att 

bidra till ett aktivt resande kommer även prioriteras. Behovet av förbättringar gäller främst 

vintertid. Exempel på frekvent använda cykelvägar är i anslutning till storstäder och på 

universitets- och högskoleorter. Vid planering av underhållsåtgärder ska förbättrad 
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luftkvalitet och funktionaliteten på bullerreducerande egenskaper i större tätorter 

prioriteras. 

6.1.6. Samhällsekonomiska effekter 

De samhällsekonomiska beräkningarna för väg är uppdelade i tre delar: belagd väg, 

byggnadsverk och bärighetshöjande åtgärder. Effektbedömningarna för vägunderhåll 

omfattar emellertid inte hela Trafikverkets anslag för vägunderhåll. Effektbedömningar för 

att värdera underhållsinsatser i exempelvis infrasystem, vägutrustning och sidoområden 

saknas. För byggnadsverk är beräkningarna uppbyggda utifrån att en jämförelse görs mellan 

en optimal strategi ur ett livscykelperspektiv och en alternativ strategi där åtgärden förskjuts 

i tid. 

De samhällsekonomiska kalkylerna för belagd väg visar på att planförslagets åtgärder för det 

belagda vägnätet är samhällsekonomiskt lönsamt. Kalkylerna visar även att samhällsnyttan 

skulle bli högre om dagens tillstånd skulle vara oförändrat under planperioden. Det skulle 

dock inte nödvändigtvis ge lika hög avkastning per satsad krona, eftersom det främst är 

åtgärder på lägre trafikerade delar av vägnätet som tillkommer. Vidare visar kalkylerna att 

en högre reinvesteringsnivå på broar skulle ge en högre samhällsnytta, främst som en följd 

av att åtgärderna blir mer långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva. Varje ytterligare 

skattekrona som läggs på en optimal underhållsstrategi ur ett livscykelperspektiv skulle ge 

nyttor som uppgår till 1,44 kronor.35 Slutligen finns det även tidigare samhällsekonomiska 

analyser som nyttjats för de delar av bärighetsanslaget som är relaterade till BK4. De 

tidigare analyserna indikerade att en utbyggnad av hela det tidigare BK1-vägnätet skulle ge 

tillbaka 2,5 kronor per satsad skattekrona.  

6.1.7. Övriga effekter 

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna 

med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras, och ambitionen med planen är att 

kunna behålla standarden på dessa delar av vägnätet (vägtyp 1–3). Ambitionen är även att 

kunna leverera en acceptabel standard på det mer perifera vägnätet för att göra det möjligt 

att bo och leva i hela landet. Utgångspunkten är att tillståndet ska vara sådant att lätt trafik 

ska fungera även på de mest perifera delarna av vägnätet men att hastigheten kan behöva 

anpassas på vissa sträckor under delar av året. 

Det är inte bara personresorna som ska fungera i hela landet. Det är också viktigt att 

näringslivets transporter fungerar effektivt för landets möjlighet till en fortsatt utveckling 

och tillväxt och därmed för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Bärighetssatsningen 

kommer att bidra till en ökad kapacitet och robusthet i vägsystemet som en följd av att en 

allt större del av vägnätet klimatanpassas och får en högre bärighet. Det sker även en ökad 

satsning på att tunga transporter ska kunna framföras på vägnätet året runt. Ambitionen är 

att åtminstone kunna upprätthålla dagens nivå på framkomlighet, trots den påverkan 

klimatförändringarna har på vägnätet med allt fler och längre tjällossningsperioder.  

Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att väg- och järnvägssystemet ska vara 

tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar detta genom att säkerställa en viss 

funktionalitet i hela systemet. Det innebär att upprätthålla funktionaliteten på allt från det 

mest högtrafikerade nätet till gång- och cykelvägar. Det är framför allt kritiskt vintertid där 

det är viktigt med en effektiv snöröjning, speciellt vid bytespunkter i systemet, det vill säga 

stationer, busshållplatser, cykelvägar till och från stationshus och färjeterminaler med mera. 

35 Observera att detta inte är en nettonuvärdeskvot, den går alltså inte att jämföra med NNK för 
övriga teknikslag. 
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Trafikverket strävar även efter att arbeta ekonomiskt hållbart men generellt kommer 

andelen avhjälpande underhåll att öka under planperioden för att i så hög utsträckning som 

möjligt klara av att leverera den funktionalitet som efterfrågas. Ambitionen är dock att de 

allra mest akuta reinvesteringsbehoven på högtrafikerade delar av vägnätet kommer att 

omhändertas. Generellt kommer dock planen att bidra till mer kortsiktiga åtgärder som är 

mindre optimala ur ett livscykelperspektiv, med följden att behoven för vidmakthållande på 

väg successivt kommer att öka. De förväntade effekterna från digitaliseringens möjligheter 

och uppbyggnaden av en så kallad digital tvilling kommer att bidra till ett framtida 

underhåll som är mer effektivt, kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga 

upp den verksamheten och säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt 

som möjligt. 

6.1.8. Ekonomisk sammanställning 

Tabell 6 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av väg under 

perioden 2022 – 2033. 

Tabell 6 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av väg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor. 

Väg-

anläggningar 
IT 

Trafik-

ledning 
Färja Övrigt Summa Ramar 

Drift och underhåll av 
vägar,  
varav: 

Reinvestering 18 000 18 000 

Underhåll 111 500 800 112 300 

Övriga kostnader inom 
underhållsverksamheten 

7 600 7 600 

Drift 3 300 5 100 3 600 11 200 23 200 

Forskning och 
innovation 

2 300 

Bärighet och tjälsäkring 
av vägar 

18 200 

Bidrag för drift till 
enskilda vägar 

14 000 

Civil beredskap 1 400 1 400 

Totalt 197 000 

Väganläggningen 

På väganläggningar utförs reinvesteringar, det vill säga utbyten eller upprustning av 

väganläggningen där grundsyftet är att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion. 

Utöver själva produktionskostnaderna ingår även andra kostnader som kan hänföras direkt 

till den enskilda reinvesteringen, exempelvis projekteringskostnader och kostnader för 

byggledning. 

I underhåll ingår förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder samt övrig skötsel av 

anläggningen som exempelvis supportavtal, larmavtal, städning av rastplatser och 

bevakning. Till förebyggande underhållsåtgärder räknas även besiktningar och 
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tillståndsmätningar. I kostnaden ingår åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som 

beställare av underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och 

leveransuppföljning. 

Drift av väganläggningen avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i 

anläggningen som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av 

vägförbindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, tele- och 

radiokommunikation och teletransmission. Där ingår också reglering av broar. 

Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen 

(prop. 2020/21:30). Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är 

relaterad till vidmakthållande av väg omfattar åtgärder för 1,4 miljarder kronor för 

planperioden. I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, 

bemanning av beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk 

säkerhet, utbildning och övning samt beredskapsmaterial. 

It-anläggningen 

Kostnader för it-anläggningen innefattar underhåll och den operativa driften av it-

infrastrukturen för vägsystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, 

teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt 

verksamhetsutveckling. 

Trafikledning 

I kostnaden för trafikledning ingår den operativa driften av trafikledningscentraler, 

förvaltning, tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling. 

Färja 

Kostnader för färjeverksamheten innefattar drift och underhåll av färjor och färjelägen, 

räntor och amorteringar för nyinvesteringar och konverteringar.  

Övrigt 

De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt 

hänförbara till att förvalta väganläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder, 

exempelvis förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier, 

miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och 

normering av underhåll och vägnätet. 

6.2. Vidmakthållande av järnvägar 

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet som består av 

cirka 14 200 kilometer spår och cirka 11 000 spårväxlar, där cirka 84 procent av spåren är 

elektrifierade. Det finns även cirka 4 550 järnvägsbroar, 7 000 plankorsningar med 

tillhörande vägskyddsanordningar och över 500 stationer längs det statliga järnvägsnätet. 

Järnvägssystemet innefattar även elkraftsystem, tunnlar, signalställverk, it- och 

telekominfrastruktur samt system för trafik- och driftledning som kräver drift och 

underhåll. 

Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela 

järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, det vill 

säga att banorna som trafikeras idag även kan trafikeras i framtiden. Trafikverkets 

långsiktiga mål är att ur ett livscykelkostnadsperspektiv skapa rätt kombination av 

förebyggande och avhjälpande underhåll och att styra mot en ökad andel förebyggande 

underhåll. 
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Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersatta underhållet på några av de 

högst trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och 

säkerställa en hög funktionalitet för de fyra särskilt utpekade transportflödena: Västra 

stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), norra 

godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). Dessa är utvalda i 

branschsamverkan som några av Sveriges viktigaste transportflöden. 

I inriktningsunderlaget som rapporterades till regeringen beskriver Trafikverket det 

nuvarande tillståndet i anläggningen och konstaterar att järnvägsanläggningens tillstånd 

sammantaget under lång tid har försämrats. Försämringen beror på att den 

anläggningsmassa som har uppnått sin tekniska livslängd inte har kunnat återställas i 

tillräcklig takt.  

Trafikverket arbetar med att förlänga den funktionella livslängden och kan göra det genom 

att förbättra kunskapen om anläggningens nedbrytning. I kombination med exempelvis 

automatisering av tillståndsövervakning och tillståndsanalyser, kommer Trafikverket att 

kunna bli mera träffsäkert i valet mellan förebyggande åtgärder, mindre utbyten, 

reparationer och större reinvesteringar. Utbytesbehovet är dock stort inom flera teknikslag 

och ökar framför allt mot slutet av planperioden. Som exempel kan nämnas att Trafikverket 

i regeringsuppdraget om översyn av ERTMS anger att fibernätet behöver uppdateras. Det 

handlar dels om att ersätta befintlig fiber som passerat sin tekniska livslängd, dels om att 

utöka den nuvarande omfattningen. I de fall utbyte av befintlig fiber krävs i snabbare takt än 

vad utrullningen av ERTMS kräver, kan det betraktas som ett vidmakthållande. 

Under planperioden kommer järnvägssystemet att växa i och med att ett antal 

järnvägsanläggningar tas i bruk. Exempel på tillkommande anläggningar är 

Varbergstunneln (dubbelspår), Ängelholm–Maria (dubbelspår), Hallsberg–Degerön 

(dubbelspår), Värnamo–Jönköping/Nässjö och Lund (Högevall)–Flackarp. 

De tillkommande anläggningarna beräknas generera drift- och underhållskostnader på cirka 

1 miljard kronor under planperioden. De tillkommande anläggningarna påverkar dock inte 

reinvesteringsbehovet under planperioden. Däremot medför de en ökning av drift- och 

underhållskostnaderna, både för att anläggningsmassan ökar och för att nya anläggningar 

oftast medför mer komplexa tekniska lösningar med kortare livslängd. 

6.2.1. Prioriteringsprinciper 

Åtgärdsplanen för vidmakthållande av järnväg är framtagen på samhällsekonomiska 

grunder och utifrån att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. De 

prioriteringsgrunder som Trafikverket följer inom underhållsverksamheten under 

kommande planperiod utgår anläggningens användning och funktion i järnvägssystemet 

vilket reflekteras i de prioriterade transportflödena och bantyperna36. Bantyperna beskrivs i 

avsnitt 6.2.3.  

Särskilda principer vid prioritering av underhålls- och reinvesteringsåtgärder vid 

medelsbrist för järnvägssystemet är följande: 

 Grundläggande funktioner för framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet och miljö ska

säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet.

36 Trafikverket har åtta olika bantyper, varav två är olika typer av bangårdar. För en närmare 
beskrivning, se Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226. 
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 Satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och reparationer för att

öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.

Under planperioden gäller följande prioritering: 

 Fortsatt satsning på de fyra särskilt utpekade transportflödena för att öka

robustheten, med fortsatt fokus på i första hand Malmbanan men även norra

godsflödet Hallsberg–Luleå i slutet på planperioden.

 Dagens funktionalitet upprätthålls på de ytterligare tio utpekade transportflödena

samt banor i storstadsområden, banor som bildar större sammanhängande stråk

och banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. På dessa flöden

ligger fokus på att upprätthålla dagens hastighet och bärighet.

 För banor för dagliga resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga

banor kan det förekomma temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar.

Fokus ligger på nödvändigt underhåll för att säkerställa grundläggande

funktionalitet.

 För rangerbangårdar är ambitionen att upprätthålla dagens funktion i Hallsberg och

Malmö samt att återställa funktionen på Sävenäs. För övriga rangerbangårdar avser

Trafikverket att ta fram underlag inför kommande planrevidering.

 Namngivna reinvesteringar under första halvan av planperioden ska genomföras om

det inte finns särskilda skäl som talar emot. Reinvesteringar under andra halvan av

planperioden kan komma att omprioriteras.

6.2.2. Åtgärder och bedömd 

tillståndsutveckling 

Inom ramen för branschsamverkan har fjorton 

transportflöden med både person- och godstrafik 

pekats ut som viktiga. Av dessa transportflöden har de 

fyra som redovisas i figur 27 pekats ut som särskilt 

samhällsekonomiskt viktiga: 

 Luleå–Boden–Riksgränsen

 Hallsberg–Luleå

 Stockholm–Göteborg

 Stockholm–Malmö.

I de fyra prioriterade transportflödena finns banor i 

storstadsområden (bantyp 1), banor som bildar större 

sammanhängande stråk (bantyp 2) och banor med 

omfattande godstransporter och resandetrafik 

(bantyp 3). 

Den bedömda tillståndsutvecklingen till följd av 

åtgärderna på de fyra särskilt utpekade 

transportflödena och bantyp 1–6 beskrivs nedan. 

Övriga transportflöden beskrivs i underlagsrapporten 

om vidmakthållande. 

Figur 27 Prioriterade transportflöden 
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Luleå–Boden–Riksgränsen 

I dag finns ett eftersatt underhåll längs stora delar av sträckan. Mellan Gällivare och Kiruna 

trafikeras anläggningen med en trafiklast som högre än vad den en gång dimensionerades 

för, vilket riskerar att påverka banans robusthet och kapacitet då nedbrytningen av 

anläggningen sker betydligt snabbare än beräknat. Kontaktledningsstolparna är idag cirka 

100 år gamla och kontaktledningshängverket cirka 25 år, och det finns ett stort behov av 

upprustning. 

De satsningar som planeras under planperioden är spår- och växelbyten på Malmbanan, 

sträckorna Boden–Harrträsk och Gällivare–Råtsi, samt kontaktledningsupprustning på 

sträckorna Boden–Murjek och Murjek–Gällivare. Även vilt- och renstängsel samt 

bergunderhåll i bergskärningar är planerade. Broarna på Malmbanan belastas med en 

trafiklast som är högre än vad de en gång dimensionerades för. Nya beräkningar visar dock 

att de klarar dagens trafiklaster. Ett tiotal broar kommer att bytas ut och ett antal 

förstärkningsåtgärder kommer att utföras på befintliga broar under perioden. Mycket av 

reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av ERTMS. 

Hallsberg–Luleå 

Underhållet av banöverbyggnaden är eftersatt, vilket medför försämrad robusthet och 

inskränkningar i trafiken. Åtgärdsbehovet är också stort för elsystemet på Stambanan 

genom Övre Norrland. Det förekommer driftstörningar och ett betydande antal fel och 

merförseningar37 är orsakade av elsystemet. 

De satsningar som planeras under planperioden är kontaktledningsupprustning på 

sträckorna Hallsberg–Frövi, Långsele–Vännäs och Bräcke–Långsele samt underhåll av 

bergskärningar och riktade spårväxelbyten. Förutom underhåll kommer ett antal av broarna 

på sträckan att bytas ut för att dagens funktion och robusthet ska vara oförändrad. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, vilket planeras ske efter denna planperiod. Den åldrande signalanläggningen och 

eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en ökad risk för driftstörningar under 

den andra halvan av perioden. 

Stockholm–Göteborg 

Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas 

utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister kring Göteborgs 

närområde när det gäller spår och växlar.  

De satsningar som planeras under planperioden är riktade spårväxelbyten som genomförs 

på flera områden längs transportflödet samt kontaktledningsupprustning mellan 

Falköping–Olskroken, Järna–Sköldinge och Hallsberg–Sköldinge samt bergrensning och 

förstärkning i bergskärningar. Station Stockholms södra har ett stort reinvesteringsbehov 

inom byggnadsverk, där åtgärder på stationen och anslutande tunnlar planeras. De många 

planerade och prioriterade åtgärderna längs flödet medför att det finns en risk att det kan bli 

svårt att få tillräckligt mycket tider i spår för utförande utan att kapaciteten påverkas i allt 

för stor omfattning. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, som förväntas starta på sträckan under senare delen av planperioden. Den 

37 Merförseningar är förseningar över toleransnivåerna 5 minuter för persontrafik och 15 minuter 
för godstrafik. 
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åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en 

ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden. 

Stockholm–Malmö 

Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas 

utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister som kan påverka 

robustheten. De reinvesteringar som har gjorts och som kommer att genomföras under 

planperioden för spår och spårväxlar har inriktningen att säkerställa den långsiktiga 

funktionaliteten och robustheten. 

De satsningar som görs under planperioden på det utpekade transportflödet, är exempelvis 

kontaktledningsupprustning Älmhult–Hässleholm och Katrineholm–Åby–Mjölby; ett antal 

broar kommer att bytas ut eller byggas om, och dessutom utförs bergunderhåll, såsom 

bergrensning och förstärkning i bergskärningar. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, som förväntas starta på sträckan under andra halvan av planperioden. Den 

åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en 

ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden. 

6.2.3. Effekt per bantyp 

Järnvägen är indelad i åtta bantyper där bantyp 7 och 8 är någon form av bangårdar. Övriga 

sex bantyper redovisas i tabell 7. Tillståndet på bantyperna är varierande men det som gäller 

för alla bantyper är att genom en mix av basunderhåll, förstärkt underhåll och 

reinvesteringar kommer ambitionen vara att kunna tillhandahålla en grundläggande 

funktionalitet (framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, miljö) i järnvägssystemet. 

Tabell 7 Redovisning av längden respektive andelen för trafikverkets bantyper, exklusive rangerbangårdar och övriga 
bangårdar. 

Bantyp Benämning av bantyp Längd (spår-km) Procent 

1 Banor i storstadsområden 1 405 10 

2 Banor som bildar större sammanhängande stråk 4 313 30 

3 
Banor med omfattande godstransporter och 
resandetrafik  

4 534 31 

4 Banor för dagliga resor och arbetspendling 2 020 14 

5 Övriga för näringslivet viktiga banor 1 463 10 

6 Banor med ringa eller ingen trafik 311 2 

De bantyper som ingår i något av de fyra särskilt utpekade transportflödena kommer under 

planperioden att få ett förbättrat tekniskt tillstånd vilket bidrar till en generellt sett 

förbättrad robusthet. Detta sker genom satsningar för att återställa det eftersatta 

underhållet och fortsätta ta hand om resterande anläggning som uppnår sin livslängd under 

perioden. Många banor som tillhör bantyp 1–3 ingår i dessa flöden, där de stora delarna 

återfinns inom bantyp 2 och 3. Övriga banor inom bantyp 1–3 kommer att tas om hand 

genom en mix av reinvesteringar och förstärkt underhåll för att banornas robusthet och 

punktlighet ska förbli oförändrad. Under slutet av planperioden kommer en större del av 

anläggningen att uppnå sin tekniska livslängd än vad som kan omhändertas, och det 
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kommer att finnas viss risk för kortvariga driftstörningar. Tillståndet förväntas vara bättre 

eller oförändrat efter planperioden.   

För bantyp 4 och 5 och för bangårdar är tillståndet varierande. Vissa banor är i relativt bra 

skick, medan andra har hastighets- och bärighetsnedsättningar eller risk för sådana. Vissa 

av hastighetsnedsättningarna kommer att kunna åtgärdas i början av planperioden. 

Majoriteten av de reinvesteringar som görs under perioden kommer dock att ha 

inriktningen att säkerställa funktionaliteten på omledningsbanor för att upprätthålla 

redundansen i järnvägssystemet. Grundläggande funktionalitet kommer att säkerställas 

genom att så långt det är möjligt satsa på avhjälpande underhåll och förstärkt underhåll 

med syfte att förlänga livslängden på äldre delar av anläggningen. 

Nedan följer en redovisning av förslagets effekter per bantyp. Bedömningen är att bantyp 1–

3 kommer att få ett förbättrat tillstånd under planperioden. Bantyp 4 och 5 kommer att få 

ett försämrat tekniskt tillstånd med följd att risken för temporära effekter på trafiken ökar 

på vissa banor. För bantyp 6 kan inte grundläggande funktionalitet säkerställas, men för 

tillfället trafikeras inte dessa banor. 

Bantyp 1 – Banor i storstadsområden. De flesta banorna i storstadsområdena är redan 

i början av planperioden i relativt bra skick. För de delar av bantypen som ingår i de fyra 

särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten. 

För de delar av bantyp 1 som ingår i de övriga tio utpekade transportflödena kommer 

Trafikverket att verka för att upprätthålla funktionaliteten.  

Bantyp 2 – Banor som bildar större sammanhängande stråk. De flesta banorna är 

redan i början av planperioden i relativt bra skick. För de banor som ingår i de fyra särskilt 

utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten genom 

omfattande utbyten, vilket bidrar till en ökad robusthet och punktlighet. För övriga delar av 

bantyp 2 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att verka för att 

upprätthålla statusen, och under perioden 2026–2033 kommer fokus att vara att minska 

risken för störningar i trafiken och därmed kunna bibehålla den funktionaliteten. 

Bantyp 3 – Banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. Flera 

banor har i början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. För de banor inom bantyp 

3 som ingår i de fyra särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att satsa på att 

återställa tillståndet och därmed öka robustheten.  

För övriga delar av bantyp 3 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att 

verka för att bibehålla funktionaliteten och under senare delen av perioden kommer fokus 

att vara på att omhänderta eventuella risker för påverkan på trafiken. Under senare delen av 

planperioden finns risk för en mindre påverkan på trafiken på övriga banor av bantyp 3, 

eftersom en allt större andel av anläggningsmassan börjar uppnå sin tekniska livslängd. 

Bantyp 4 – Banor för dagliga resor och arbetspendling. Många av banorna har i 

början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar på 

omledningsbanor är inriktningen att satsa på förebyggande underhåll i form av mindre 

utbyten och reparationer och avhjälpande underhåll för att öka anläggningens livslängd och 

skjuta större åtgärder på framtiden. Förväntade effekter är att robustheten försämras och 

det finns en ökad risk för påverkan på trafiken och temporära hastighets- eller 

bärighetsnedsättningar, framför allt på de mest lågtrafikerade banorna.  

Bantyp 5 – Övriga för näringslivet viktiga banor. De flesta banorna har i början av 

planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar är inriktningen 

att vårda banorna och satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och 
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reparationer för att öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet. 

Förväntade effekter är att robustheten försämras, och det finns en ökad risk för påverkan på 

trafiken och temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar på vissa av de mest 

lågtrafikerade banorna.  

Bantyp 6 – Banor med ringa eller ingen trafik. Banor med ringa eller ingen trafik 

prioriteras inte om inga särskilda skäl föreligger, eftersom de i princip är otrafikerade delar 

av anläggningen. En ökad risk finns för temporära hastighetsnedsättningar på de mest 

lågtrafikerade banorna. 

Bantyp 7 – Rangerbangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort 

eftersatt underhåll. Ambitionen är att upprätthålla dagens funktion på Hallsberg och Malmö 

samt att återställa funktionen på Sävenäs (en upprustning ingår som en 

reinvesteringsåtgärd i planförslaget). För övriga rangerbangårdar avser Trafikverket att ta 

fram en utredning som underlag för kommande planrevidering.  

Bantyp 8 – Övriga bangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort 

eftersatt underhåll och här kommer grundläggande funktionalitet att upprätthållas.  

6.2.4. Namngivna reinvesteringar 

Merparten av de planerade reinvesteringarna, cirka 90 procent, uppgår till strax under 

100 miljoner kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns 

en mer fullständig reinvesteringsplan.38 I tabell 8 redovisas större planerade reinvesteringar 

med en bedömd kostnad på över 300 miljoner kronor. Reinvesteringar i tabell 8 som är 

angivna under planperiodens andra hälft är preliminära och kan komma att omprioriteras.  

38 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081. 
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Tabell 8 Större (> 300 miljoner kronor) namngivna reinvesteringar på järnväg. 

Stråk Reinvestering 2022-
2025 

2026-
2029 

2030-
2033 

Bohusbanan Uddevalla–Strömstad Kontaktledning X X 

Dalabanan 
Uppsala–Sala–
Avesta/Krylbo 

Spår- och växelbyte X X 

Dalabanan Uppsala–Avesta/Krylbo Kontaktledning X X 

Dalabanan Siljansbanan Kontaktledning X X 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Hallsberg–Frövi Kontaktledning X X 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Örebro–Frövi Spår- och växelbyte X 

Göteborg Sävenäs Rangerbangård X X 

Jönköpingsbanan Falköping–Nässjö Kontaktledning X X 

Kust till kustbanan Hillared–Hestra Spår- och växelbyte X X 

Malmbanan Boden–Harrträsk Spår- och växelbyte X 

Malmbanan Gällivare–Råtsi Spår- och växelbyte X 

Malmbanan 
Boden–Murjek, 
Murjek–Gällivare, 

Kontaktledning X X 

Mälarbanan Västerås–Kungsängen Signalställverk X X 

Mälarbanan 
Frövi–Köping, 

Hovsta–Jädersbruk 
Signalställverk X X 

Mälarbanan 
Tillberga–Jädersbruk, 

Eskilstuna–Kolbäck 
Spår- och växelbyte X X 

Norge/Vänerbanan 
med Nordlänken 

Åmål–Mellerud Spår- och växelbyte X 

Norge/Vänerbanan 
med Nordlänken 

Åmål–Kil Kontaktledning X 

Piteåbanan, 
Skelleftebanan 

Piteå- och Skelleftebanan Spårbyte X 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Kontaktledning X X 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Vännäs–Boden S Kontaktledning X 

Stambanan  genom 
Övre Norrland 

Bräcke–Långsele Kontaktledning X X 

Stångådals- och 
Tjustbanorna 

Linköping–Västervik, 
Bjärka-Säby–Rimforsa 

Radioblockerings-
system 

X X 

Södra stambanan Katrineholm–Åby–Mjölby Kontaktledning X X 

Södra stambanan Älmhult–Hässleholm Kontaktledning X 

Värmlandsbanan Laxå–Kil Spår- och växelbyte X 

Västra stambanan Alingsås–Olskroken Kontaktledning X X 

Västra stambanan Falköping–Alingsås Kontaktledning X X 

Västra stambanan Järna–Sköldinge Kontaktledning X X 

Västra stambanan Hallsberg–Sköldinge Kontaktledning X 

Ådalsbanan Västeraspby–-Långsele Spårbyte X 

Älvsborgsbanan 
Vänersborg Trollhätte 
kanal 

Brobyte X 

361



92 (224) 

6.2.5. Effekter på leveranskvalitet 

Effekterna på leveranskvaliteterna bedöms på basis av utvecklingen hos olika 

tillståndsindikatorer och är satta utifrån vad som bedömts rimligt att uppnå inom givna 

ekonomiska ramar. Exempel på sådana indikatorer är funktionellt tillstånd och teknisk 

livslängd på nyckelkomponenter som har stor påverkan på framför allt robustheten, som i 

sin tur ger effekt på övriga leveranskvaliteter. 

Under planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i princip att kunna 

upprätthållas för bantyp 1. För bantyp 2 och 3 kommer satsningarna på de fyra utpekade 

transportflödena att generera förbättrad robusthet, kapacitet och punktlighet. Bantyp 4–6 

kommer att få ett sämre tillstånd, vilket påverkar robustheten och därmed kapaciteten och 

punktligheten i olika omfattning beroende på tillståndet på banorna. 

Trafikverket kommer att fortsätta att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister i 

järnvägsanläggningen, och därmed bidra till att leverera en hög säkerhetsnivå på samtliga 

bantyper. Åtgärder för att leverera en fortsatt god nivå på användbarhet, miljö och hälsa 

görs över hela järnvägsnätet genom att bland annat tillgodose tillgängligheten till 

järnvägsanläggningen för specifika kundgrupper samt fortsätta att vårda de miljötillgångar 

som finns. I tabell 9 nedan redovisas underhållets bidrag till järnvägssystemets 

leveranskvaliteter under planperioden. 

Tabell 9 Utveckling av leveranskvaliteterna under planperioden, jämfört med 2021 års nivå.  

Leverans-

kvalitet 
Bantyp 1 Bantyp 2 Bantyp 3 Bantyp 4 Bantyp 5 Bantyp 6 

Robusthet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Sämre 
Något 
sämre 

Kapacitet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Något 
sämre 

Oförändrad 

Punktlighet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Något 
sämre 

Oförändrad 

Trafiksäkerhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Användbarhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 
sämre 

Oförändrad 

Miljö och 
hälsa 

Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Klimat 

Notering: Klimateffekter är inte lämpliga att fördela över bantyper och geografi 

Robusthet 

Planperioden innehåller satsningar på de fyra särskilt utpekade transportflödena, vilka 

främst ingår i bantyp 1–3. Ambitionen är att återställa banorna till beslutad standard med 

en fortsatt satsning på Malmbanan och Luleå–Hallsberg under andra delen av 

planperioden. Sammantaget ska satsningarna bidra till en förbättrad robusthet med mindre 

risk för störningar. För de banor inom typ 1–3 som inte ingår i något av de särskilt utpekade 

flödena kommer nuvarande robusthet att kunna upprätthållas under planperioden. 

Inriktningen i planen innebär att lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 kan få en 

försämrad robusthet med temporära nedsättningar i funktionaliteten som en följd av en 

försämrad tillståndsutveckling. Bantyp 6 består i princip av otrafikerade banor som inte 

kommer att prioriteras, och i princip samtliga av dessa banor kommer att få en något 

försämrad robusthet under perioden. 
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Kapacitet 

Trafikverket har i dagsläget inte några hastighetsnedsättningar på de stora flödena, men det 

finns vissa risker för nedsättningar på ett antal banor inom bantyp 3. Ambitionen är att 

under planperioden återställa det eftersatta underhållet på de fyra särskilt utpekade 

transportflödena med minskade risker för kapacitetsstörningar som följd. För de banor i 

bantyp 1–3 som inte ingår i något av de särskild utpekade flödena kommer nuvarande 

kapacitet att vara oförändrad under planperioden. 

Det är framför allt satsningar på teknikområdet Bana som påverkar kapaciteten. Dock kan 

kapaciteten under delar av planperioden påverkas negativt eftersom banarbeten kommer att 

kräva tider i spår, vilket påverkar kapaciteten. 

Banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd, vilket kan leda till 

försämrad kapacitet med temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar. När det gäller 

bantyp 6 är trafiken ringa eller obefintlig. 

Punktlighet 

Den sammantagna effekten på punktlighet på Trafikverkets alla banor är störst på de flöden 

som har mest trafik. Ambitionen är att de mest trafikerade banorna totalt sett ska få en 

oförändrad eller förbättrad punktlighet under planperioden. Under planperioden bedöms 

vidmakthållandet av järnvägen bidra till att öka punktligheten främst på Södra stambanan 

och Västra stambanan samt på sträckorna Luleå–Boden–Riksgränsen och Hallsberg–Luleå. 

Lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd under 

andra halvan av planperioden, vilket kan leda till försämrad punktlighet under vissa 

perioder. 

Trafiksäkerhet 

Trafikverket ska upprätthålla den redan idag mycket höga säkerhetsnivån och sträva efter 

att skapa förutsättningar för en ännu högre säkerhet för resenärer, lokförare, personal och 

entreprenörer. Trafikverket kommer att fortsätta att prioritera säkerheten på järnvägen. 

Underhållsåtgärder som är säkerhetsrelaterade prioriteras därmed mycket högt och 

förstärkt underhåll ska genomföras där det är nödvändigt. För att kunna säkerställa 

säkerheten kan Trafikverket i väntan på nödvändiga utbyten i vissa fall behöva sänka 

hastigheten och därmed tillfälligt försämra järnvägsnätets kapacitet. 

Användbarhet 

Satsningarna på de särskilt utpekade transportflödena bidrar till att användbarheten 

förbättras eftersom ökad punktlighet och robusthet ger en förbättrad tillgänglighet. På 

övriga sträckor är ambitionen att kunna behålla dagens nivå. Det gäller exempelvis även 

tillgänglighet inom stationsområden med tillhörande ytor för alla användare och en god 

trafikinformation. 

Miljö och hälsa 

Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar som finns. 

En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett prioriterat område. 

Satsningen riktar sig speciellt mot att hantera invasiva arter som påverkar bankroppen och 

den biologiska mångfalden. 

Inom klimatområdet satsar Trafikverket även på att minska utsläppen från 

underhållsverksamheten bland annat genom att i upphandlingar ställa krav på exempelvis 

utsläpp från entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar 
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Trafikverket även kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, 

konstruktionstyp och hur arbetet utförs. 

6.2.6. Samhällsekonomiska effekter 

Analysen av vidmakthållande av järnvägsanläggningen utgår ifrån reinvesteringars effekter 

på utökat underhåll och förseningar för resenärer. Reinvesteringar utgörs av åtgärder som 

ersätter delar av anläggningen som passerat sin tekniska livslängd. Effekterna uppstår av att 

en äldre anläggning kräver ett utökat underhåll som är mer kostsamt och att felfrekvensen 

är högre och bidrar till en sämre punktlighet. 

Analyserna av de samhällsekonomiska effekterna av vidmakthållande på järnväg visar att 

det vore samhällsekonomiskt effektivt att utföra mer reinvesteringar än vad Trafikverket 

kan prioritera i den gällande planen. Planförslaget är samhällsekonomiskt lönsamt 

(NNKi=0,7) jämfört med den gällande planen men en utökning av anslaget så att det 

eftersatta underhållet hålls på samma nivå som idag skulle bidra till en högre 

samhällsekonomisk lönsamhet (NNKi=1,0) i jämförelse med den gällande planen. 

6.2.7. Övriga effekter 

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna 

med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras. Målet är att ta hand om 

reinvesteringsbehoven på de allra viktigaste person- och godsbanorna i så stor utsträckning 

som möjligt och samtidigt upprätthålla funktionaliteten på de övriga banor som branschen 

prioriterar. Den ökade robustheten som återställandet ger bidrar till att mindre trafikerade 

delar kan få temporära trafikala nedsättningar. Bedömningen är dock att planen totalt sett 

kommer att bidra till en robustare och mer tillgänglig och punktlig järnväg ur såväl 

persontrafikens som godstrafikens perspektiv.  

En större andel av järnvägsanläggningen kommer att ha uppnått sin tekniska livslängd vid 

planperiodens utgång jämfört med nuläget, och framförallt sker denna utveckling under 

andra delen av planperioden. Trafikverket bedömer att större effekter för trafiken kan 

undvikas genom livslängdsförlängande åtgärder i form av förstärkt underhåll i vissa lägen 

och mer avhjälpande underhåll i andra lägen. Det innebär att även behoven för 

vidmakthållandet av järnvägsanläggningen kommer att öka i framtiden. De högst 

trafikerade person- och godsstråken, som är kritiska för Sveriges tillväxt och utveckling, 

kommer dock att ha en förbättrad status vid planperiodens utgång. 

Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att järnvägssystemet ska vara 

tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar att bidra till detta genom att säkerställa en 

viss funktionalitet i hela systemet. Det är framför allt kritiskt att se till att stationsmiljöer 

fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv och att snöröjningen är effektiv. 

Som redan framhållits på vägsidan kommer digitaliseringens möjligheter och uppbyggnaden 

av en digital tvilling även att bidra till ett framtida järnvägsunderhåll som är mer effektivt, 

kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga upp den verksamheten och 

säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt som möjligt. 
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6.2.8. Ekonomisk sammanställning järnväg 

Tabell 10 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av järnväg under 

perioden 2022 – 2033. 

Tabell 10 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av järnväg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor. 

Järnvägs-
anlägg-
ningar 

IT 
Trafik-
ledning 

Trafik-
planering 

Övrigt Summa Ramar 
Ban-
avg. 

Drift och 
underhåll av 
järnvägar, 
varav: 

Reinvestering 49 000 49 000 

Underhåll 95 000 1 300 96 300 

Övriga 
kostnader 
inom 
underhålls-
verksamheten 

10 300 10 300 

Drift 3 600 9 000 16 800 4 000 33 400 

Forskning och 
innovation 

1 300 

Civil 
beredskap 

1 600 1 600 

Totalt 191 900 165 000 26 900 

Järnvägsanläggningen 

Reinvesteringar avser större utbyten av anläggningskomponenter där grundsyftet är att 

återställa anläggningens funktion. Syftet med utbyten är inte att tillföra någon 

standardhöjande funktion, även om det emellanåt kan bli följden av att utrustning och 

material förnyas. I en reinvestering ingår samtliga kostnader som direkt kan hänföras till 

anskaffningen. Det innebär att utöver själva produktionskostnaden ingår även kostnader för 

projektering och byggledning, i den mån de kan hänföras direkt till den enskilda 

reinvesteringen. 

I underhåll ingår avhjälpande och förebyggande underhåll samt miljöåtgärder. Det 

avhjälpande underhållet är i första hand akut felavhjälpande, åtgärdande av 

besiktningsanmärkningar och skador samt vintertjänster. Det förebyggande underhållet 

genomförs för att minska risken för fel eller försämring av anläggningens funktion. Exempel 

på förebyggande underhåll är spårlägesmätningar, spårriktning och mindre slipersbyten. 

Till förebyggande underhållsåtgärder räknas också besiktningar och tillståndsmätningar. I 

kostnaden ingår även åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som beställare av 

underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och 

leveransuppföljning. 

I drift av anläggningen ingår tekniska, administrativa och styrande åtgärder som inte är 

underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av tåglägen. I kostnaden ingår exempelvis 
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elkostnader för att driva järnvägsanläggningen (i huvudsak växelvärme, signalsystem och 

bangårdsbelysning), tele- och radiokommunikation samt teletransmission. 

Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen. 

Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är relaterad till 

vidmakthållande av järnväg omfattar åtgärder för 1,6 miljarder kronor under planperioden. 

I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, bemanning av 

beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet, 

utbildning och övning samt beredskapsmaterial. 

It-anläggningen 

I kostnaden ingår underhåll och den operativa driften av it-infrastrukturen för 

järnvägssystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen, 

kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt 

verksamhetsutveckling.  

Trafikledning 

I kostnaden ingår trafikledning som är den operativa driften av trafikcentraler, övervakning 

av anläggningen och avrop av akut underhåll, förvaltning, tillhandahållandet av öppna data 

samt verksamhetsutveckling. 

Planering 

I kostnaden för planering ingår att samla in och utvärdera behov av transporter, skapa och 

beskriva förutsättningar för planering av trafik och tilldela kapacitet. Dessutom ingår även 

att reglera och följa upp trafik samt viss verksamhetsutveckling. 

Övrigt 

I övriga kostnader för underhållsverksamheten ingår förvaltning av informationssystem, 

analyser och prioriteringar, strategier, miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt 

utveckling, standardisering och normering av underhåll och järnvägsnätet. Även 

kvalitetsavgifter ingår i övriga kostnader. 

Intäkter från banavgifter 

Banavgifter tas ut med stöd i järnvägslagen (2004:519) och ska bidra till att finansiera 

vidmakthållandet av järnvägen. De ska minst motsvara järnvägens marginalkostnader för 

drift, underhåll och reinvesteringar. Trafikverket har låtit ta fram nya skattningar av 

marginalkostnaderna (ASEK 7.0), och beräknat vilka intäkter en tillämpning av dessa skulle 

generera utifrån gällande trafikprognoser. Med dessa förutsättningar kommer banavgifterna 

att generera cirka 26,9 miljarder kronor under tolvårsperioden. Beloppet inkluderar intäkter 

från bokningsavgifter och kringtjänster.  
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7 Utveckling 

Kapitlet inleds med en sammanställning av hur Trafikverket har fördelat medlen mellan de 

olika områden som redovisas i separata avsnitt. Fördelning inom respektive område 

redovisas i  respektive avsnitt. 

Enligt direktivet ska 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av 

detta bedömer regeringen att cirka 42 miljarder kronor ska gå till den preliminära ramen för 

länsplanerna. Kvar av den tillgängliga ramen för nationell plan är därmed 395 miljarder 

kronor. Tabell 11 sammanfattar Trafikverkets förslag till fördelning av medel inom denna 

ram. 

Tabell 11 Fördelning av medel inom utvecklingsramen. Miljarder kronor, avrundat.  

Post Kostnad 

Namngivna investeringar 141 

Etapper av nya stambanor 104 

ERTMS 31 

Övriga järnvägstekniksystem 13 

Trimnings- och miljöåtgärder 42 

Stadsmiljöavtal 9 

Forskning och innovation 5 

Planering och myndighetsutövning 17 

Räntor, bidrag med mera 33 

Summa 395 

Notering: Namngivna investeringar är exklusive nya stambanor, ERTMS och järnvägstekniksystem. 

Den föreslagna ramen för namngivna investeringar baseras på uppdaterade 

anläggningskostnader för befintliga objekt och de nya kandidater som Trafikverket föreslår. 

Som beskrivits i avsnitt 1.2 behöver flera objekt skjutas framåt i tiden eller minskas i 

omfattning för att möjliggöra genomförande av gällande plan samt de satsningar som anges 

i direktivet respektive beskrivs nedan. Dessa senareläggningar och besparingar beskrivs 

närmare i avsnitt 7.3. Vid valet av vilka objekt som ska senareläggas eller minskas i 

omfattning har flera olika faktorer beaktats. Viktiga faktorer i värderingen har varit var 

projekten ligger i planeringsprocessen och att många relativt omogna projekt i nuvarande 

plan fått ökade kostnader, bland annat till följd av förändrad omfattning. 

Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för 

sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart för 

sträckan inom ramen för nästkommande infrastrukturplan (I2021/02073). Trafikverket 

bedömer att 3 miljarder kronor är en väl avvägd avsättning för påbörjandet av den 

kvarvarande etappen, med hänsyn till genomförda byggstarter och pågående 

planläggningsarbete längs Norrbotniabanan samt förutsättningarna i övrigt. Beloppet ingår 

i kostnaden för namngivna investeringar.  

I direktivet anges att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar på de nya 

stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor. Eftersom 
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förutsättningar i dagsläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås har senareläggning av delar av genomförandet av nya stambanor och 

därmed omfördelning av medel under planperioden varit nödvändiga. Trafikverket föreslår 

därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under planperioden.  

Trafikverket föreslår i avsnitt 7.8 objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser 

till berörda länsstyrelser. Det gäller etapper av Norrbotniabanan och av nya stambanor för 

höghastighetståg.  

ERTMS är den stora satsningen i planförslaget på att modernisera och digitalisera 

järnvägen, och de 31 miljarder kronor Trafikverket föreslår bygger på den nya 

utrullningsplanen som omfattar hela järnvägsnätet exklusive Inlandsbanan, Peberholmen 

och vissa pilotbanor. Den föreslagna planeringsramen avser den markbaserade delen av 

järnvägssystemet och inkluderar utveckling av den delen med cirka 5 miljarder kronor, 

baserat på bästa tillgängliga kunskap. För att rymmas inom utvecklingsanslagets ram 

föreslås en något långsammare utrullningsplan jämfört med vad som beskrevs i 

utgångspunkterna i avsnitt 1.2, vilket minskar belastningen med drygt 9 miljarder kronor 

under planperioden. Den föreslagna utrullningsplanen innebär att ERTMS planeras vara 

färdigutbyggt 2040–2045. Motiv och konsekvenser redovisas i avsnitt 7.9. 

Införandet av ERTMS är beroende av andra systemövergripande investeringar såsom fiber- 

och radiokommunikation samt krypteringsnycklar för säkerhet i kommunikationen. Dessa 

åtgärder har Trafikverket prioriterat med utgångspunkt i de behov som utrullningen av 

ERTMS ger, och de beskrivs i avsnitt 7.9. Den totala kostnaden för fortsatt utbyggnad av 

dessa järnvägstekniksystem under planperioden är 13 miljarder kronor.  

När det gäller trimnings- och miljöåtgärder föreslår Trafikverket en ram på cirka 

42 miljarder kronor, vilket är en ökning med nära 5 miljarder kronor jämfört med gällande 

plan. I detta ingår avsättningar till särskilda trafiksäkerhets-, cykel- och näringslivspotter. 

Även om detta är en ökning jämfört med gällande plan är det ändå avsevärt mindre än de 

behov som Trafikverket beräknade i inriktningsplaneringen. Eftersom dessa åtgärder ofta är 

effektiva och ligger i linje med fyrstegsprincipen hade det varit önskvärt att kunna avsätta en 

större ram, men Trafikverket bedömer att planeringsförutsättningarna inte medger det. I 

avsnitt 7.1 utvecklas den föreslagna satsningen närmare, inklusive fördelningen mellan 

åtgärdsområden och vissa potter. 

Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en 

mer hållbar stadsutveckling och som fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av 

energieffektiva lösningar. Trafikverket avser att utvärdera avtalen inför en kommande 

planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för hur den fortsatta satsningen och 

utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 2030. Utifrån detta föreslår 

Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030 – totalt 

9 miljarder kronor under planperioden. 

Resurserna till forskning och innovation föreslås vara oförändrade, det vill säga 

4,9 miljarder kronor, vilket svarar mot de behov Trafikverket redovisade i 

inriktningsplaneringen. Till detta kommer 3,6 miljarder kronor från 

vidmakthållandeanslaget. 

Trafikverket arbetar kontinuerligt med innovation i utvecklingen av 

transportinfrastrukturen. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet, en plan för 

fortsatt elektrifiering och förslag på fyra objekt som bedöms som lämpliga för innovativa 

lösningar redovisas i avsnitt 7.5. 
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För såväl planering och myndighetsutövning som räntor, amortering och bidrag föreslås så 

realistiska ramar som möjligt. 

7.1. Trimnings- och miljöåtgärder 

Trimnings- och miljöåtgärder delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, trafiksäkerhet 

och miljö. Syftet är att med mindre (upp till 100 miljoner kronor) och effektiva åtgärder 

utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Planering och prioritering görs i 

Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, vilket ger en värdefull flexibilitet i 

genomförandet av åtgärderna. 

I tabell 12 sammanfattas Trafikverkets förslag på fördelning inom trimnings- och 

miljöåtgärder och innehållet inom de preciserade åtgärdsområdena under planperioden 

beskrivs. Mer information finns i underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.39 

7.1.1. Trafikverkets förslag 

Tabell 12 Förslag till ram för respektive åtgärdsområde samt förslag till indikativ ram för respektive preciserat 
åtgärdsområde för trimnings- och miljöåtgärder 2022–2033. Miljoner kronor. 

Åtgärdsområden 
Indikativ ram 

2022–2033 

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet, 
varav: 

16 900 

Kapacitet och kvalitet (inkl. näringslivspott) 10 800 

Kollektivtrafik 2 600 

Ökad och säker cykling 1 700 

Klimatanpassning 1 100 

It-infrastruktur 700 

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet 12 000 

Miljöåtgärder, 
varav: 

13 100 

Buller och vibrationer 2 500 

Landskap 4 700 

Vatten 2 000 

Förorenade områden 3 900 

Totalt, indikativ ram 42 000 

Inom trimnings- och miljöåtgärder har avvägningar gjorts mellan och inom de olika 

åtgärdsområdena. Trafikverkets förslag till indikativ fördelning är gjort för att på bästa sätt 

möta de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmålen samt bidra till att utveckla 

transportsystemets funktion. 

39 Trafikverket (2021). Trimnings- och miljöåtgärder – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan 

för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:188. 
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7.1.2. Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet 

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet är åtgärder som syftar till att förbättra 

tillgänglighet, användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och 

godstransporter på vägar, järnvägar och i farleder. Åtgärderna har störst effekt och betydelse 

för det transportpolitiska funktionsmålet, men de har i många fall även effekter på 

hänsynsmålen inklusive klimatmålen. Åtgärdsområdet delas in i följande fem preciserade 

åtgärdsområden: kapacitet och kvalitet, kollektivtrafik, ökad och säker cykling, 

klimatanpassning järnväg samt it-infrastruktur. 

Inom kapacitet och kvalitet syftar åtgärderna till att åtgärda brister på vägar, järnvägar och 

farleder när det gäller kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Den indikativa 

ramen för kapacitet och kvalitet uppgår till cirka 30 procent av det uppskattade behovet. Av 

detta behov bedöms cirka 70 procent utgöra åtgärder som främjar godstransporter. 

Förslaget till indikativ ram innebär att det behövs hårda prioriteringar mellan de enskilda 

åtgärderna. Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av 

godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg. I 

förslaget ingår också Trafikverkets elektrifieringsprogram (se avsnitt 7.5.2). Åtgärder för att 

möjliggöra längre fordonsekipage för godstransporter på väg skulle skapa stora 

samhällsnyttor i form av stärkt konkurrenskraft för näringslivet, minskade utsläpp, slitage 

och olyckor till marginella kostnader. För detta krävs dock först en förordningsändring. 

Förslaget innebär att kvaliteten, kapaciteten och robustheten i transportinfrastrukturen 

fortsatt kan stärkas för att bidra till att ge näringslivet förutsättningar för tillväxt och 

utveckling, inte minst när det gäller järnväg och sjöfart. Flertalet åtgärder visar god 

samhällsekonomisk lönsamhet. 

I förslaget ingår näringslivspotten där Trafikverket har bedömt att nuvarande inriktning 

bidrar till effektiva intermodala transportlösningar. Det handlar om att tillsammans med 

näringslivet identifiera åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen som är motiverade av 

näringslivets behov, exempelvis effektivisering av anslutningar till terminaler för omlastning 

av gods. När det gäller medelstilldelningen konstaterar Trafikverket att nuvarande 

omfattning ligger i paritet med behoven, eftersom det hittills inte har uppstått någon 

situation där näringslivspotten inte kunnat finansiera åtgärder som näringslivet prioriterat. 

Trafikverket föreslår därför att inriktningen och omfattningen på 1,2 miljarder kronor i 

näringslivspotten lämnas oförändrad. 

Den indikativa ramen för kollektivtrafik uppgår till närmare 55 procent av det uppskattade 

behovet. Under de senaste åren har Trafikverket tillgänglighetsanpassat busshållplatser och 

stationer utmed hela det statliga väg- och järnvägsnätet. Trots dessa satsningar återstår 

fortfarande många hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna resa med 

kollektivtrafiken. Av den anledningen kommer fokus även fortsättningsvis att ligga på att 

anpassa busshållplatser längs det nationella stamvägnätet och järnvägsstationer för 

personer med funktionsnedsättning, samt att förbättra möjligheterna för arbetspendling 

både i tätorter och i gles- och landsbygder.  

Förslaget innebär bland annat att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan stärkas och 

därigenom bidra till förbättringar av människors hälsa och miljö. Ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv är kollektivtrafiken särskilt viktig för vissa åldersgrupper, vissa 

socioekonomiska grupper, personer med funktionsnedsättning och boende på landsbygden. 

En samlad effektbedömning har gjorts för åtgärden busskörfält som visar positiva effekter 

vid höga resenärsflöden och stor överflyttning till kollektivt resande. 
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Regeringen har i direktivet angett att Trafikverket inom ramen för trimnings- och 

miljöåtgärder bör föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. De största 

behoven i det statliga vägnätet bedöms finnas längs de regionala vägarna. Det är även här 

som potentialen för ökad cykling bedöms vara störst. Längs det nationella stamvägnätet 

finns fortsatt behov av att skapa goda förutsättningar för barns resor till och från skola, 

pendling till arbete och studier samt resor till andra viktiga målpunkter som närservice och 

fritidsaktiviteter. Trafikverket föreslår därför en ökad satsning på området genom 

cykelpotten. Det uppskattade åtgärdsbehovet för ökad och säker cykling (cykelpotten) är 

inte möjligt att ange eftersom behovet på de regionala vägarna inte har sammanställts. 

Åtgärderna inom ökad och säker cykling kan också bidra till att stärka de socioekonomiskt 

svaga områdenas möjlighet till en ökad vardagsmobilitet. Den samhällsekonomiska nyttan 

är beroende av en mängd parametrar såsom antal cyklister, hastighet på vägen, geografisk 

plats med mera. 

För att främja ökad och säker cykling i hela landet föreslår Trafikverket att det under 

perioden 2022–2027 avsätts 600 miljoner kronor till samfinansiering av länsplanernas 

renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga 

allmänna vägar. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad i 

länsplanen. Trafikverket föreslår att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till 

de regionala planerna utifrån cykelåtgärder i beslutade länsplaner. Trafikverket föreslår 

också att länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala 

vägnätet med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som 

bidrar till ökad och säker cykling. 

Den indikativa ramen för klimatanpassning uppgår till cirka 80 procent av det behov som är 

känt idag. Det saknas en fullständig bild av vad som krävs för att anpassa transportsystemet 

till klimatförändringarna och Trafikverket behöver fortsätta prioritera arbetet i kommande 

plan. Med den föreslagna nivån kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som 

idag. Förslaget innebär att Trafikverket kan genomföra åtgärder som ökar robustheten och 

tillförlitligheten i järnvägssystemet. Eftersom det statliga järnvägsnätet är omfattande kan 

inte hela infrastrukturen klimatanpassas. I arbetet med klimatanpassning är därför 

riskidentifiering och riskreducering ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Det har 

inte varit möjligt att göra samhällsekonomiska bedömningar av detta åtgärdsområde. 

Den indikativa ramen för it-infrastruktur uppgår till närmare 60 procent av det uppskattade 

behovet – ett behov som är osäkert, bland annat mot bakgrund av den snabba 

teknikutvecklingen. Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta att utveckla it-

infrastrukturen, vilken är en förutsättning för att klara den ökade digitaliseringen. Under 

planperioden åtgärdas framför allt föråldrad teknik som inte kan hantera ökade volymer 

eller integreras med modern teknik. Dessutom genomförs åtgärder som säkerställer 

nödvändig datakommunikation med väg- och järnvägsanläggningen. 

7.1.3. Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att minska antalet omkomna och allvarligt 

skadade i transportsystemet. På järnväg bidrar åtgärderna också till ökad robusthet och 

punktlighet genom att risken för olyckor eller incidenter minskar. Åtgärderna har störst 

effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet men i många fall även effekter 

på funktionsmålet och klimatmålen. 

Den indikativa ramen för trafiksäkerhetsåtgärder uppgår till närmare 70 procent av behovet. 

Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta satsningen mot etappmålet och Nollvisionen 

genom att öka säkerheten på det nationella stamvägnätet. Åtgärder som ökar säkerheten för 
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fotgängare och cyklister kommer även under denna planperiod att vara ett viktigt område 

eftersom antalet allvarligt skadade i trafikolyckor på väg har ökat och nu är fler än skadade i 

bil. För att komma till rätta med de största bristerna inom järnvägsanläggningen kommer 

Trafikverket under planperioden att fortsätta höja säkerhetsnivån i plankorsningar samt 

fortsätta arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och därmed 

minska antalet omkomna. Inriktningen är att säkra järnvägen mot intrång i närheten av 

bebyggelse eller andra platser där människor vistas. Möjligheten att uppnå etappmålen och 

Nollvisionen är helt beroende av att flera aktörer vidtar åtgärder. 

För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå 

etappmålet för trafiksäkerheten föreslår Trafikverket att 1,25 miljarder kronor avsätts under 

perioden 2022–2027 till samfinansiering av mittsepareringsåtgärder och mitträffling på det 

regionala vägnätet. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad 

i länsplanen. Trafikverket föreslår att medel för samfinansiering fördelas procentuellt lika 

baserat på mötessepareringsåtgärder och mitträffling i beslutade länsplaner. 

Länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet med 

minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som bidrar till ökad 

trafiksäkerhet. 

7.1.4. Miljöåtgärder 

Miljöåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan i befintlig infrastruktur för att minska 

trafikens och infrastrukturens negativa omgivningspåverkan. Bristande miljöprestanda kan 

exempelvis bero på att anläggningen har byggts när kraven var lägre än idag eller att 

nyttjandet av anläggningen har förändrats (till exempel genom ökad trafik). Miljöområdet är 

i flera delar styrt av nationella lagar och förordningar samt EU-krav. Åtgärderna har störst 

effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet. Inom vissa åtgärdsområden 

saknas det fullständigt underlagsmaterial som visar behovet på en detaljerad nivå, vilket gör 

att det är svårt att kvantifiera behoven.  

Miljöåtgärder delas in i följande fyra områden: buller och vibrationer, landskap (natur- och 

kulturåtgärder), vatten samt förorenade områden. Den indikativa ramen för buller och 

vibrationer uppgår till cirka 55 procent av behovet. Nivån möjliggör för Trafikverket att 

fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag samt hantera förelägganden. Förslaget 

innebär att buller- och vibrationsdämpande åtgärder genomförs för att åstadkomma en 

bättre livsmiljö och hälsa för en del av dem som bor eller går i skola längs befintlig statlig 

infrastruktur och som är utsatta för buller och vibrationer över vissa riktvärden. Flertalet 

åtgärder för att minska bullerstörningar visar en hög samhällsekonomisk lönsamhet och 

bidrar till hänsynsmålet. 

Den indikativa ramen för området landskap är cirka 13 procent av behovet. Det innebär att 

fokus kommer att ligga på åtgärder som lagstiftningen kräver samt åtgärder som begränsar 

spridningen av invasiva arter i artrika infrastrukturmiljöer. Även åtgärder som minskar 

barriäreffekter samt olyckor med vilt och ren kommer att prioriteras eftersom dessa olyckor 

genererar höga kostnader för samhället. Även stängsling av väg och järnväg bidrar till att 

minska antalet renpåkörningar, samtidigt som förhållandena för renskötarna att arbeta i 

anslutning till vägen eller järnvägen förbättras och olycksrisken för trafikanterna minskar. 

Att minska barriäreffekterna genom att anlägga passager för renar är också en viktig 

förutsättning för att möjliggöra samernas årstidsbundna förflyttning av renar mellan 

betesområden och för att kunna bedriva renskötsel. För att få till stånd funktionella passager 

som tillgodoser både rennäringens och transportsystemets behov, avser Trafikverket att ha 
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en nära dialog med Sametinget och berörda samebyar vid planeringen och genomförandet 

av åtgärder.  

Den indikativa ramen för området vatten är drygt 30 procent av behovet. Fokus inom 

området vatten kommer under planperioden inriktas på att säkerställa 

dricksvattenförsörjning och ekologiskt skyddsvärda vatten.  

Den indikativa ramen för förorenade områden är cirka 60 procent av bedömt behov, 

exklusive miljögarantin. Under planperioden kommer arbetet att fokusera på 

undersökningar, förelägganden samt mindre kostsamma saneringar. Området omfattar 

också den så kallade miljögarantin, vilket innebär ersättning motsvarande 2,6 miljarder 

kronor till vissa statliga bolag.  

7.2. Stadsmiljöavtal 

Trafikverket får enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 

ge stöd till kommuner och regioner för åtgärder i städer som leder till ökad andel 

persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller till hållbara 

godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp 

av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Stödet bör 

särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, 

cykeltrafik eller godstransporter.  

Under perioden 2015–2021 har 117 stadsmiljöavtal tecknats i åtta ordinarie utlysningar. I 

avtal tecknade 2015–2016 (tre utlysningar) var endast kollektivtrafikåtgärder 

stödberättigade. Från och med 2017 kan stöd även beviljas för cykelåtgärder. Beslutat stöd 

2015–2021 uppgår till 5,7 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder kronor är till 

kollektivtrafikåtgärder, 1,2 miljarder kronor är till cykelåtgärder och 1,1 miljarder kronor är 

till kombinerade kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Totalt ingår cirka 340 åtgärder och cirka 

800 motprestationer i de beslutade avtalen. Det är 80 unika parter i avtalen, och vissa av 

dem ingår i flera avtal. Utöver de beviljade stadsmiljöavtalen har ett avtal (Ultunalänken) på 

900 miljoner kronor från stadsmiljöavtalens budget beslutats via förordningen (2009:237) 

om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Enligt regeringens direktiv om nationell plan behöver stadsmiljöavtalen utvecklas och 

effektiviseras för att främja alternativ till bil i städerna, och för att andelen som reser med 

cykel ska öka. K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om 

kollektivtrafik, har utvärderat effekterna av 65 genomförda stadsmiljöavtal i de fyra första 

ansökningsomgångarna, 2015–2017.40 Utvärderingen pekar på en del positiva effekter, men 

Trafikverket menar att säkra slutsatser om avtalens effekter ännu är svåra att dra.  

40 K2 (2021), Effekter av stadsmiljöavtalet – Utvärdering av försöksperioden 20152018, Working 
Paper 2021:10.  
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Så som regeringen angett i 

direktiven finns det en till viss 

del ojämn spridning av hur 

mycket medel som hittills har 

beviljats för stadsmiljöavtal 

till olika kommuner, vilket 

också framgår av figur 28. 

Fördelningen beror i 

huvudsak på att antalet 

ansökningar om medel skiljer 

sig åt mellan kommuner och 

regioner. Utgångspunkten för 

fördelning av medel från 

stadsmiljöavtal är att syftet i 

förordningen ska uppfyllas. 

En förutsättning för att stöd 

ska kunna beviljas är att en 

ansökan lämnas in. Hittills 

har stöd beviljats till alla 

ansökningar som inkommit 

och som uppfyllt 

förordningens syfte.  

Beviljat stöd per capita är förhållandevis lågt i vissa delar av landet. Det är dock inte brist på 

medel som gör att exempelvis Norrbotten eller Västra Götaland inte har beviljats mer medel, 

utan snarare brist på kvalificerade ansökningar.  

Regeringen skriver att Trafikverket bör eftersträva att medel från stadsmiljöavtalen fördelas 

mer jämnt över landet. Om utgångspunkten ska vara en viss regional fördelning bedömer 

Trafikverket att det finns en risk för att det inte blir möjligt att bevilja stöd till åtgärder i 

vissa regioner på grund av att stödet inte räcker till, samtidigt som stöd inte kan beviljas i 

andra regioner på grund av att inte tillräckligt stora eller många ansökningar inkommer. En 

regional fördelning kan också innebära en risk för att större åtgärder inte kan få maximal 

stödutdelning, vilket kan leda till att flera stödformer måste kombineras i högre grad. Det 

försvårar hanteringen för såväl de sökande som Trafikverket. Dessutom ger inte 

förordningen stöd för att utgå från en regional fördelning som kriterium för att bevilja stöd. 

Trafikverket sprider information om stadsmiljöavtal. Inför varje utlysning genomförs flera 

digitala informationstillfällen som är öppna för alla intresserade. Trafikverket uppmuntrar 

kommuner och regioner som planerar att genomföra åtgärder som bedöms uppfylla 

förordningens syfte att ansöka om stadsmiljöavtal. Inför en ansökan kan kommuner och 

regioner kontakta Trafikverket för att få stöd i ansökningsförfarandet. Trafikverket 

genomför även årliga avstämningsmöten med kommuner och regioner om beviljade avtal 

där Trafikverket även informerar om kommande utlysningar.  

Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en 

mer hållbar stadsutveckling samt fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av 

energieffektiva lösningar. Stadsmiljöavtal som beviljas löper över många år, vilket innebär 

att stadsmiljöavtal som är beslutade i tidigare års ansökningar intecknar cirka en tredjedel 

av den föreslagna ramen fram till 2030 på 9 miljarder kronor. Trafikverket avser att 

utvärdera avtalen inför en kommande planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag 

för hur den fortsatta satsningen och utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 

Figur 28 Beviljade medel från stadsmiljöavtal. Indelat efter län. Datum 2021-07-08. 
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2030. Utifrån detta föreslår Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till 

stadsmiljöavtal fram till 2030, totalt 9 miljarder kronor under planperioden. 

7.3.  Namngivna investeringar 

I kapitlet beskrivs på en övergripande nivå Trafikverkets förslag på namngivna 

investeringar, det vill säga investeringar med en beräknad totalkostnad över 100 miljoner 

kronor i statliga vägar och järnvägar, bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar41 

och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera42. En 

sammanställning av förslagen till namngivna investeringar framgår av bilaga 1 där även 

resursfördelningen till andra verksamheter redovisas. 

Namngivna investeringar motsvarar åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 3 (bygg om) och 

steg 4 (bygg nytt). Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket i sitt förslag utgå från att den 

nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–

2029 ska fullföljas. Trafikverket har möjlighet att anpassa planeringsarbetet utifrån rådande 

förutsättningar så att planen kan fullföljas på ett effektivt sätt. Regeringen pekar i direktivet 

även ut ett antal investeringsåtgärder som bedöms vara viktiga för infrastrukturen i Sverige. 

Generellt gäller att åtgärder som drift- och underhållsåtgärder (steg 2) eller trimnings- och 

miljöåtgärder (huvudsakligen steg 3) tidigare prövats och ofta genomförts men bedömts 

som otillräckliga. Åtgärdsbehoven hänger ofta samman med äldre infrastruktur som inte 

klarar moderna krav på kapacitet, restider, säkerhet eller miljö och som därför behöver 

ersättas eller kompletteras – men även helt nya anläggningar för att möta samhälls- och 

trafikutvecklingen. Hur steg 1- och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen i övrigt bedömts 

för de åtgärder som föreslås, redovisas i underlagsrapporten om namngivna investeringar.43 

Underlagsrapporten har avgränsats till att beskriva de nya objekt som föreslås och omfattar 

alltså inte objekt som ingår i gällande plan. Inte heller objektet Norrbotniabanan Skellefteå–

Luleå som regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planlägga omfattas. 

För detaljerade beskrivningar av de namngivna investeringarna inklusive svar på de frågor 

om respektive namngiven investering som finns i regeringens direktiv, hänvisas till 

underlagsrapporten om namngivna investeringar44 och till investeringsobjektens samlade 

effektbedömningar45.  

7.3.1. Trafikverkets förslag 

Trafikverkets förslag innebär i huvudsak att den gällande nationella planen för åren 2018–

2029 fullföljs, kompletterad med utpekade satsningar i regeringens direktiv som avser nya 

stambanor för höghastighetståg och Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå. 

Därutöver prioriteras den modernisering av järnvägens signalsystem som bedömts som 

oundgänglig under planperioden. Vidare har nya objekt prioriterats i planförslaget för att 

tillgodose de behov som uppstår i Norrbotten och Västerbotten till följd av pågående 

industrietableringar. Därutöver har ett antal ytterligare nya objekt prioriterats.  

41 SFS 2009:236, Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
42 SFS 2009:237, Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. 
43 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
44 Ibid 
45 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/  
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Dessa prioriteringar samt de ökade kostnader som genomförandet av den gällande planen 

innebär, medför att genomförandetiderna för ett antal namngivna investeringar har 

förskjutits så att delar av deras finansiering ligger efter 2033. De investeringar detta gäller 

redovisas längre ner i kapitlet.  

7.3.2. Ekonomisk sammanställning 

I tabell 13 redovisas en ekonomisk sammanställning över investeringar i väg, järnväg samt 

farleder och slussar. 

Tabell 13 Ekonomisk sammanställning av namngivna investeringar. 

Verksamhet 
Planförslag 2022–2033, mnkr,

prisnivå 202102 

Väginvesteringar 46 008 

Järnvägsinvesteringar, 
varav: 

232 547 

Etapper nya stambanor 104 000 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) 30 776 

Ny optoanläggning inklusive vägklassificering 3 719 

Utveckling och förvaltning teletransmissionsanläggning 1 635 

Införande av Future Railway Mobile Communications System 3 372 

Nationellt tågledningssystem 412 

Fjärrstyrning av järnväg 196 

Kraftförsörjning 3 878 

Längre, tyngre, större tåg 2 821 

Övriga större investeringar järnväg 81 738 

Sjöfartsinvesteringar 10 503 

Totalt 289 058 

Några investeringar inom luftfart föreslås inte, eftersom förordningen (2009:236) om en 

nationell plan för transportinfrastruktur inte medger investeringar i vare sig flygplatser eller 

de system som används för att styra användningen av luftrummet. Däremot innehåller 

planförslaget utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås 

via Landvetters flygplats. 

Under samrådet som föregått detta planförslag har bland annat Näringslivets transportråd 

och branschorganisationen Svensk Sjöfart framhållit att nya isbrytare behöver anskaffas, 

och anfört skäl för att betrakta en sådan anskaffning som en infrastrukturåtgärd. 

Trafikverket anser emellertid att ovan nämnda förordning inte medger investering i 

isbrytare. I regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram ett förslag till nationell plan 

anges för övrigt i punkten 2.1 att planen ska omfatta den infrastrukturplanering för bland 

annat sjöfart som Trafikverket ansvarar för. 

7.3.3. Övergripande karakteristik av investeringarna 

De förslag till investeringar som ingår i planförslaget redovisas mer ingående i 

underlagsrapporten om namngivna investeringar som ett komplement till denna 

övergripande karakteristik.  
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7.3.3.1. Järnväg 

Planförslaget innehåller stora systemutvecklande satsningar på stråken södra/västra 

Sverige–mellersta Sverige–Västerbotten och Norrbotten. Det handlar i huvudsak om sedan 

tidigare beslutade objekt i tre delsträckor på nya stambanor för höghastighetståg mellan 

Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg, en förlängning av järnvägen 

mellan Älmhult och Olofström ner till kusten vid Karlshamn samt i Norrbotniabanan mellan 

Umeå och Skellefteå. En ny delsträcka på Norrbotniabanan i detta planförslag är delen 

Skellefteå–Luleå. Planförslaget innehåller även nya åtgärder för att möta industrisatsningen 

på fossilfritt stål i Norrbotten genom förslag på ytterligare kapacitetsförbättringar på 

Malmbanan inklusive åtgärder på Luleå station. Vidare föreslås anpassningar på 

Ostkustbanan och Västkustbanan för att kunna köra tåg i hastigheter upp emot 250 km/tim. 

Stora resurser föreslås även till modernisering av järnvägens signalsystem ERTMS, i sig en 

förutsättning för att kunna öka hastigheten till 250 km/tim, se avsnitt 7.9. 

Sedan tidigare plan ingår också större investeringar över 500 miljoner kronor på exempelvis 

Malmbanan, Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Mjölby samt 

Västkustbanan. Till det kan läggas åtgärder för ökad kapacitet och hastighet på Mittbanan, 

Ostkustbanan, Dalabanan och Västra stambanan. 

Utöver dessa finns ett stort antal åtgärder under 500 miljoner kronor på befintliga järnvägar 

för att förbättra kapacitet och punktlighet för person- och godstrafik. Det handlar om 

exempelvis åtgärder för långa tåg, mötesstationer, kraftförsörjning, olika trimningspaket för 

att öka kapacitet och minska restider. Flertalet av dessa är redan tidigare beslutade, men 

även några nya förslag har tillkommit. 

7.3.3.2. Farleder och slussar 

Inom sjöfartsområdet innehåller planförslaget redan tidigare beslutade utbyten och 

uppgraderingar av slussarna i Trollhättan och Södertälje liksom förbättrade farleder till 

Göteborg, Luleå, i Mälaren och mellan Landsort och Södertälje.  

7.3.3.3. Väg 

Förslagen på det nationella stamvägnätet46 ingår i huvudsak i den gällande nationella 

planen för 2018–2029. Åtgärder på väg har generellt en lägre kostnad än de inom järnväg 

och har också en funktion som är mer lokal och regional. Huvudsakligen bidrar 

vägåtgärderna till att förbättra trafiksäkerheten och att minska restiden och därmed till 

regionförstoring. Tidigare beslutade större projekt i förslaget med en kostnad över 

500 miljoner kronor är E4 Förbifart Stockholm (pågår), E10 Morjärv–Svartbyn, E4 

Kongberget–Gnarp, Tvärförbindelse Södertörn, E22 Förbi Söderköping, E18 Köping–

Västjädra och E20 genom Västra Götaland. Utöver dessa finns ett stort antal tidigare 

beslutade mindre förslag som domineras av trafiksäkerhetsförbättringar genom 

mötesseparering fördelade över landet. Exempelvis innebär förslaget att enbart tre längre 

delsträckor på E4 mellan Helsingborg och Haparanda återstår att mötesseparera om 

planförslaget genomförs. 

Nya större vägobjekt över 500 miljoner kronor i planförslaget är E4 Förbifart Skellefteå och 

E14 Blåberget–Matfors.  

7.3.4. Förslag på tillkommande investeringsobjekt 

För att möta de senaste årens samhällsutveckling har Trafikverket bedömt det som 

nödvändigt att, trots det begränsade ekonomiska utrymmet, bereda utrymme för några 

46 I det nationella stamvägnätet ingår alla Europavägar och flera större riksvägar. Investeringar i 
övrigt statligt vägnät hanteras i respektive regions länsplan för regional transportinfrastruktur. 
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tillkommande namngivna investeringsobjekt med en total kostnad över 100 miljoner kronor 

utöver de som redan finns i gällande plan. Finansieringen för dessa nytillkomna objekt 

ligger helt eller delvis inom planperioden. Tillkommande investeringar inom ERTMS 

redovisas i avsnitt 7.9. 

De motiv som ligger bakom dessa förslag är av olika slag. Utbyggnad av Norrbotniabanan 

mellan Skellefteå och Luleå är utpekad av regeringen. I flera andra investeringsobjekt är den 

ekonomiska belastningen på nationell plan låg eftersom åtgärderna i den statliga nationella 

infrastrukturen helt eller till större delen finansieras av annan, ofta lokal eller regional part. 

Satsningar från näringslivet och andra aktörer som de i Norrbotten och Västerbotten är 

andra motiv till varför flera investeringsobjekt föreslås. 

Objekten är följande från norr till söder: 

Kiruna, ny järnvägsstation 

Total kostnad 1 371 miljoner kronor (förutsätter full medfinansiering av extern part/externa 

parter). 

Objektet innehåller utbyggnad av en ny station i Kiruna anpassad till den nya 

centrumplaceringen i Kiruna. Den nuvarande stationen är placerad vid Kiruna 

Malmbangård och är att betrakta som tillfällig. Utöver stationen innehåller objektet 

utbyggnad av cirka 7,5 kilometer nytt elektrifierat enkelspår för anslutande järnväg av spår 

från Svappavaara med mera. 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå 

Total kostnad 23 269 miljoner kronor. 

Regeringen har i direktivet angett att ”Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen 

Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden”. Planläggningen har påbörjats under 

2021. När objektet är färdigställt kommer det att finnas en enkelspårig kustnära järnväg där 

tåg kan köra 200 till 250 km/h på sträckan mellan Bollstabruk/Kramfors och Luleå.  

Åtgärder i Norrbotten och Västerbotten 

Total kostnad 2 877 miljoner kronor. 

I Norrbotten sker omfattande satsningar på utveckling av ny, klimatsmart teknik inom 

tillverkning av stål. I Skellefteå i Västerbotten sker samtidigt en utbyggnad av tillverkning av 

batterier. Bägge investeringarna förväntas skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft 

och transporter som behöver mötas med förbättrad kapacitet i transportsystemet. 

Trafikverket föreslår därför nedanstående åtgärder inom den ordinarie anslagsramen.  

Åtgärderna i Norrbotten är finansierade med 53 procent av totalkostnaden under 

planperioden och kräver därför ytterligare finansiering efter 2033. Åtgärden i Skellefteå har 

en finansiering med 33 procent under planperioden. Om ytterligare medel kan tillföras, till 

exempel genom finansiering med infrastrukturavgifter, är åtgärderna möjliga att genomföra 

tidigare under planperioden. Detta behöver i så fall studeras ytterligare. 

 SgöN47 Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och partiellt dubbelspår,

kostnad 286 miljoner kronor

 Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1), kostnad 146 miljoner kronor

(tillkommer 23 miljoner kronor i medfinansiering)

47 Stambanan genom Övre Norrland. 
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 Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2), kostnad 337 miljoner kronor

 Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32,5 ton, kostnad 405 miljoner kronor

 Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton, kostnad 250 miljoner kronor.

Dessa åtgärder i Norrbotten syftar till att delvis möta de behov av ökad kapacitet och ökad 

robusthet på Malmbanan inklusive Luleå C som den planerade investeringen i ett nytt 

stålverk i Boden innebär. Den nya mötesstationen och det partiella dubbelspåret på en 

delsträcka mellan Boden och Luleå ökar kapaciteten på banan och bidrar därmed till att 

säkra kapaciteten för järnvägstransporter till och från hamnen Luleå. Objekten på Luleå C 

förenklar och effektiviserar terminalhanteringen men bidrar även till att öka kapaciteten, 

förbättra tillgängligheten och säkerheten för resande. Det finns också starka beroenden 

mellan det pågående införandet av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan och 

åtgärderna på Luleå C. Höjningen av Stax48 på Malmbanan till 32,5 ton innebär att 

exempelvis malmtågen kan lastas tyngre och därmed utnyttjas effektivare.  

 E4 Förbifart Skellefteå, kostnad 1 429 miljoner kronor.

Med anledning av etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå och den snabba 

samhällsutveckling som nu sker i dess spår, finns ett ökat behov av att ge förutsättningar för 

såväl stadens utveckling som för resande och transporter i region Västerbotten. Trafikverket 

bedömer att en dragning av E4 förbi Skellefteå, tillsammans med det pågående bygget av 

Norrbotniabanan, på ett betydande sätt kommer att förbättra stadens miljö och dess 

utvecklingsmöjligheter samtidigt som behovet av person- och godstransporter med olika 

trafikslag kan tillgodoses, inte minst vad gäller de oskyddade trafikanterna. Objektet är 

samhällsekonomiskt lönsamt. 

Mot bakgrund av de stora näringslivssatsningarna i Norrbotten och Västerbotten redovisar 

Trafikverket till regeringen den 30 november 2021 ett särskilt regeringsuppdrag49 där mer 

omfattande åtgärder enligt fyrstegsprincipen föreslås för att underlätta denna 

industriutveckling. I denna redovisning, se avsnitt 7.4, föreslås finansieringen ske genom lån 

för att åstadkomma ett snabbt genomförande. 

Om åtgärderna kan finansieras genom lån i enlighet förslagen med lånefinansiering, föreslår 

Trafikverket att E4 Förbifart Skellefteå alternativt att Norrbotniabanan Dåva–Skellefteå i 

Västerbottens län tillförs de därmed frigjorda medlen under planperioden. 

Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga 

Kapacitetshöjande åtgärd med en kostnad på 122 miljoner kronor (cirka 55 miljoner kronor 

finansiering från länsplanen i Västernorrland). 

Trafiken i stråket förväntas öka allt eftersom Norrbotniabanan byggs ut och 

företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten genomförs. Järnvägen mellan 

Västeraspby och–Långsele upprustas för närvarande och möjliggör tillsammans med en 

vändslinga i Västeraspby ökade omledningsmöjligheter mellan Botniabanan och Stambanan 

genom Övre Norrland. Vändslingan medför även att tågvikten kan ökas för godståg längs 

Norrlandskusten genom att backarna utmed Ådalsbanan undviks. Ådalsbanan och 

48 Största axellast. 
49 Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med 
anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens 
län. Dnr I2021/02468. 
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Ostkustbanan kan också avlastas genom att godstågen, vid belastade tider med mycket 

persontrafik, leds via stambanan. 

E14 Blåberget–Matfors 

Mötesseparering med en kostnad på 381 miljoner kronor (varav 5 miljoner kronor 

samfinansiering). 

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse 

för näringslivets transporter av exempelvis timmer till industrin i Sundsvall, arbetspendling 

samt för turisttrafiken till och från Jämtland-Härjedalsfjällen. Delsträckan Blåberget–

Matfors är en av delsträckorna med mest trafik på stråket och ligger på den västra infarten 

till Sundsvall. Sträckan har bristfällig framkomlighet och trafiksäkerhet där höga hastigheter 

ofta leder till svåra olyckor. Vägbredden är 13 meter och hastigheten är idag 90 och 

100 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 9 000 fordon/dygn. Ombyggnaden av nuvarande E14 

till mötesfri väg bidrar till att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för fordon 

och gång- och cykeltrafikanter längs sträckan E14 Timmervägen–Stöde. Etappen utgör en 

prioriterad och samhällsekonomiskt lönsam del i den fortsatta utvecklingen av förbättrad 

trafiksäkerhet på E14. 

Lund–Göteborg–Öxnered och Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning till 

250 km/tim på befintlig bana 

Total kostnad för Lund–Göteborg–Öxnered är 1 198 miljoner kronor och för Stockholm–

Skellefteå 961 miljoner kronor, summa 2 159 miljoner kronor. 

Syftet med objekten är att dra nytta av kommande investeringar i nya snabbare tåg som är 

planerade att tas i drift mellan 2025 och 2030. Objekten har även god samhällsekonomisk 

lönsamhet. Objekten belastar planperioden med cirka 40 procent av den totala 

objektskostnaden, vilket har bedömts vara en nödvändig andel för att dra nytta av en större 

del av restidsvinsten. 

Räppe, ny station 

Total kostnad 102 miljoner kronor (cirka 64 procent extern finansiering). 

Syftet med objektet är att skapa god tillgänglighet och ett utbud av hållbara färdmedel till 

och från det nya regionsjukhuset i Växjö. Mötesspåret har tidigare haft en kostnad under 

100 miljoner kronor och varit planerat att genomföras som ej namngiven trimningsåtgärd. 

Objektet har prioriterats eftersom det utgör en förutsättning för järnvägsanslutning av det 

kommande sjukhuset, och kostnaden i nationell plan är låg. 

Markarydsbanan/Knäred mötesspår 

Total kostnad 124 miljoner kronor (cirka 53 procent sam- och medfinansiering). 

Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket arbetar för att starta persontrafik på 

Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. Idag vänder regionaltågen från 

Hässleholm i Markaryd och resterande sträcka mellan Halmstad och Markaryd används 

enbart för gods- och omledningstrafik. För att kunna trafikera hela banan med regional 

persontrafik behöver kapaciteten utökas med ett mötesspår mellan Halmstad och Markaryd. 

Syftet med objektet är därför att anlägga en mötesstation i Knäred, inklusive plattformar för 

resandeutbyte. Parallellt planeras även en plattform för resandeutbyte i Veinge samt signal- 

och plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på 

banan. Mötesspåret i Knäred inklusive plattformar har tidigare haft en kostnad under 

100 miljoner kronor och därför varit planerat att genomföras som ej namngiven 
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trimningsåtgärd. Objektet har prioriterats eftersom det är en förutsättning för att en 

attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad, Markaryd 

och Hässleholm ska kunna starta och att belastningen på nationell plan är låg. Åtgärden har 

dessutom en hög samhällsekonomisk lönsamhet.  

Västkustbanan, Väröbacka station 

Kostnad 153 miljoner kronor (100 procent kommunal medfinansiering). 

Objektet innebär anläggning av en ny station för att möjliggöra på- och avstigning för 

regiontågstrafik i Väröbacka, vilket bland annat skapar förutsättningar för utveckling av 

Väröbacka till ett stationssamhälle i enlighet med Varberg kommuns ambition. Syftet med 

objektet är även att förbättra förutsättningarna för regional trafik på Västkustbanan mellan 

framför allt Varberg och mellanliggande orter upp till Kungsbacka, Mölndal mot Göteborg. 

Objektet finansieras till 100 procent av Varbergs kommun. 

Kapacitetshöjande åtgärder Öresund/Malmö 

Total kostnad cirka 1 017 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från extern aktör). 

Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har integrationen i Öresundsregionen mellan Sverige 

och Danmark, framför allt på arbets- och bostadsmarknaderna, kontinuerligt fördjupats. 

Trafikutvecklingen, både på väg och på järnväg har på motsvarande sätt varit kraftig sedan 

trafikstarten. Trafikverkets bedömning är att järnvägskapaciteten på Öresundsbron, med 

prognosticerad trafikutveckling enligt Trafikverkets basprognos, ska räcka till cirka 2050. 

Dessförinnan behöver dock landanslutningarna på bägge sidor om sundet förstärkas. På den 

danska sidan planeras redan omfattande åtgärder för att möta behovet. Trafikverket och 

Öresundsbrokonsortiet har gemensamt identifierat vilka åtgärder i järnvägsnätet på den 

svenska sidan som skulle behövas för att motsvara Öresundsbrons kapacitet. På den svenska 

sidan behövs åtgärder för att: 

 Bygga bort begränsningar på Malmö C där spåranslutningen till banhallen korsar

Södra stambanan i plan samt fler plattformsspår på Malmö C Övre

 Säkra möjligheten att trafikera med långa godståg mellan kontinenten och Malmö

godsbangård genom att förlänga dagens förbigångsspår i Svågertorp

 Förstärka kapaciteten på Kontinentalbanan mellan Östervärn och Malmö C samt

bygga ut kapaciteten på Östervärns station eftersom Citytunneln redan i dagsläget i

princip är fullbelagd.

Med de nedan föreslagna åtgärderna bedöms förväntad trafikutveckling för både gods- och 

persontrafik säkras bortom 2040. Inte minst är åtgärderna viktiga inför att Fehmarn Bält-

förbindelsen öppnar 2029. Objekten är följande: 

 Malmö bangård, planskild spårkorsning

 Malmö C, fler plattformsspår

 Malmö C–Östervärn, dubbelspår

 Svågertorp, förlängning av förbigångsspår.
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Järnvågen med överdäckning av E45 

Total kostnad cirka 263 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från Göteborgs stad). 

E45 på den aktuella sträckan går genom centrala Göteborg med bebyggelse tätt inpå leden 

vilket ger upphov till höga bullernivåer och dålig luftkvalitet. Syftet med objektet är att 

förbättra luftkvaliteten och bullernivåer för kommande bostäder i anslutning till väg E45. 

Objektet möjliggör därmed för Göteborgs stads utveckling av blandad stadsbebyggelse vid 

Järnvågsgatan med flera gator inom stadsdelen Masthugget. Objektet innehåller även 

trimnings- och kollektivtrafikåtgärder i anslutning till Järntorgsmotet som förbättrar 

tillgängligheten i området.  

Dessutom ingår ett utredningsobjekt, nämligen 

Stockholm C och Tomteboda bangård, kapacitet med mera – utredning. 

Total kostnad i nationell plan 280 miljoner kronor (avser enbart utredning). 

Stockholms central är som nationell nod inte rustad för ett ökat resande och har begränsad 

kapacitet, särskilt för långa tåg som till exempel ingår i höghastighetskonceptet. Stockholms 

stad och fastighetsägaren Jernhusen planerar att överdäcka spårområdet i samverkan med 

Trafikverket. Oavsett överdäckning innebär kapacitetsbristerna att järnvägsanläggningen 

behöver byggas om och tågvändning flyttas till en ny anläggning på Tomteboda bangård. En 

ombyggnad av Stockholms central är komplex, tar lång tid och innebär en omfattande 

samordning. Trafikverket och Jernhusen avser att till 2026 gemensamt driva planering, 

projektering och start av förberedande arbeten som ändå behöver genomföras, till exempel 

byte av ställverk. Ett beslut om ett namngivet utredningsuppdrag i nationell plan ger 

Trafikverket planeringsmandat och lägger fast den långsiktiga inriktningen att Stockholms 

central behöver reinvesteras. Det finns också medfinansiering och finansiering via 

infrastrukturavgifter. Definitivt beslut om ett genomförande av en överdäckning sker 2026 

när förutsättningar i form av detaljplan med mera föreligger. Total kostnad för objektet 

beräknas till 8,8 miljarder kronor. 

Ytterligare information om investeringsobjekten finns i underlagsrapporten om namngivna 

investeringar.50 

7.3.5. Investeringar i planförslaget med finansiering efter 2033 

I gällande plan har det skett tidsförskjutningar och fördyringar i en utsträckning som 

innebär att flera objekt fortsätter att kräva resurser i större omfattning än förväntat under 

den kommande planperioden för åren 2022–2033.  

Tillsammans med ovanstående medför den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, regeringens 

ökade satsning på nya stambanor för höghastighetståg, Norrbotniabanans kvarvarande 

etapp och kostnadsutvecklingen i branschen att utrymmet för ytterligare nya 

investeringsobjekt inom planeringsramen är mycket begränsat.  

Det har mot bakgrund av detta genomförts en kostnadsöversyn av ett sextiotal objekt för att 

så långt som möjligt identifiera konkreta besparingar. De identifierade större besparingarna 

har uppgått till knappt 3 miljarder kronor fördelat på cirka tio objekt. Besparingarna har 

åstadkommits genom justerad omfattning och utformning som därmed har kunnat 

användas till andra objekt.  

50 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
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Utöver besparingarna ovan har Trafikverket dessutom sett över förutsättningarna för att 

förskjuta genomförandetiden för ett antal objekt. Resultaten av den översynen är att 

Trafikverket föreslår att sammanlagt nio investeringar i gällande plan förskjuts i tid så att de 

slutförs efter 2033. I huvudsak rör det sig om objekt som var nya i planen 2018–2029. 

Ytterligare 11 miljarder kronor har på så sätt kunnat frigöras under planperioden. Nedan i 

tabell 14 redovisas de objekt51 som i planförslaget har en del av sin finansiering efter 2033 

jämfört med den gällande planen. Varje objekt kommenteras nedanför tabellen.  

Generella utgångspunkter för att förskjuta objekten bortåt i tid har varit graden av: 

 kostnadsökning

 beroenden till andra åtgärder och de konsekvenser som uppstår av en förskjutning

 effekt på antal omkomna.

Givet utgångspunkterna ovan har delar av finansieringen lagts efter planperioden. 

Kostnadsangivelserna nedan är i miljoner kronor. Observera att de objekt som saknar full 

finansiering under planperioden förutsätter fortsatt finansiering efter 2033.  

Tabell 14 Objekt i gällande plan som förskjutits i tid med statlig finansiering efter 2033 (exklusive objekt inom nya 
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar). Miljoner kronor.  

Objekt 

Nytt i 
plan 
2018-
2029 

Total 
kostnad i 

plan 2018–
2029, 

prisnivå 
201702 

Kostnad 
efter 2029, 
prisnivå 
201702 

Total 
kostnad 

i plan 
2022–
2033, 

prisnivå 
202102 

Kostnad 
efter 
2033, 

prisnivå 
202102 

Andel 
kostnad 
till och 
med 

2033, % 

E4 Kongberget–Gnarp 965 0 2 103 489 77 

Ostkustbanan, etapp 
Gävle–Kringlan, 
kapacitetshöjning 

X 5 027 1 403 7 237 6 470 11 

E16 Borlänge-Djurås X 400 0 832 674 19 

Alvesta, triangelspår X 134 0 295 150 49 

Västra stambanan 
Laxå–Alingsås högre 
kapacitet 

X 578 0 796 300 62 

Rv 26 Hedenstorp – 
Månseryd 

X 144 0 321 210 35 

Sydostlänken (Älmhult–
Olofström–Karlshamn), 
elektrifiering och ny 
bana 

X 2 423 823 5 227 3 283 37 

Maria–Helsingborg C, 
dubbelspår 

X 3 185 2 435 4 092 3 192 22 

E22 Ronneby Ö – 
Nättraby 

X 704 0 1 039 500 52 

Summa objekt i 
gällande plan med 
finansiering efter 2033 

15 268 

51 Exklusive objekt inom nya stambanor,  nationella systemåtgärder på järnväg och 
storstadsförhandlingar. 
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E4 Kongberget–Gnarp 

Objektet har funnits med sedan nationell plan 2010–2021. Objektets genomförande har 

med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av planperioden. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på 

ändrad sträckning och utformning. Tidsförskjutningen innebär att delsträckan mellan 

Bälinge och Gnarp, en sträcka på cirka 4 kilometer, finansieras efter 2033. Vägen har idag 

80 km/tim som skyltad hastighet. 

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets 

genomförande har med hittillsvarande planering haft sin tyngdpunkt  under den andra 

halvan av planperioden. Objektet ingår i ett avtal mellan staten och Gävle kommun om 

bostadsutbyggnad. Utredningar har visat att objektet förutsätter stora förändringar på den 

anslutande Bergslagsbanan mot Gävle för en god funktion och för att möjliggöra en flytt av 

Gävle godsbangård, åtgärder som inte är finansierade i den gällande planen. Det finns även 

behov av samplanering med utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS. 

Tidsförskjutningen innebär att huvuddelen av finansieringen läggs efter planperioden. 

Resterande medel möjliggör fortsatt planläggning med produktionsstart sent i 

planperioden. En tidsförskjutning förändrar förutsättningarna för pågående kommunal och 

regional planering. Tidsförskjutningen kan även påverka möjligheterna att ta del av det 

beslutade EU-bidraget från CEF på cirka 35 miljoner kronor. 

E16 Borlänge–Djurås 

Objektet var nytt i gällande plan. Färdigställande av den första av tre etapper pågår. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på 

ändrad sträckning och utformning på grund av besvärliga geotekniska förutsättningar och 

hänsynstaganden till bebyggelse. Finansieringen inför planperioden 2022–2033 omfattar 

färdigställande av den första etappen. De två återstående etappernas finansiering ligger efter 

2033. Dagens väg har en skyltad hastighet på 80 km/tim. 

Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den 

kommande planperioden. Objektet har fått betydande kostnadsökningar i både procent och 

kronor räknat på grund av tillkommande åtgärdsbehov i Olofström och Karlshamn. Med 

förslaget ligger merparten av finansieringen för kostnadsökningen efter 2033. 

Alvesta, triangelspår 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt tidigt under den andra halvan 

av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen innebär att finansieringen av 

kostnadsökningen läggs efter planperioden. 

Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den 
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kommande planperioden. Förslaget innebär att två förbigångsspår med lägre prioritet 

genomförs efter 2033. 

Rv 26 Hedenstorp–Månseryd 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är betydande i procent räknat. 

Objektets genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra 

halvan av den kommande planperioden och föreslås bli färdigställt efter 2033. 

Tidsförskjutningen beror, förutom på kostnadsökningen,  även på att sträckan idag är 

mötesseparerad. Den tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är 

därför låg i förhållande till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och 

kapacitet vilket haft lägre tyngd i prioriteringen.  

Maria–Helsingborg C, dubbelspår 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en större del av kostnaden efter 2029. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat. Objektets genomförande har 

med nuvarande planering sin tyngdpunkt sent under den andra halvan av den kommande 

planperioden och är fortfarande i ett tidigt planeringsskede. Tidsförskjutningen innebär att 

objektet kan påbörjas under planperioden men att huvuddelen genomförs efter 2033. 

E22 Ronneby Ö–Nättraby 

Objektet var nytt i gällande plan. Objektets genomförande har med nuvarande planering sin 

tyngdpunkt under den andra halvan av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen 

beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är mötesseparerad. Den 

tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är därför låg i förhållande 

till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och kapacitet vilket haft lägre 

tyngd i prioriteringen.  

Ytterligare sex objekt har i sin planerade framdrift finansiering efter 2033 (se tabell 15). 

Tabell 15 Objekt i gällande plan med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya stambanor, nationella 
systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.  

Objekt 
Total kostnad i 

plan 2022–2033, 
prisnivå 202102 

Kostnad efter 
2033, prisnivå 

202102 

Andel 
kostnad till 

och med 
2033, % 

Tomteboda – Kallhäll, ökad 
kapacitet (pågående) 

23 106 762 97 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva – 
Skellefteå ny järnväg 

15 467 4 804 69 

Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala – 
länsgränsen Uppsala/Stockholm) 

12 891 10 528 18 

Värnamo – Jönköping/Nässjö, 
elektrifiering o höjd hast 

2 267 276 88 

Vänersjöfarten, Trollhätte 
kanal/Göta älv 

5 395 351 94 

Halmstad C/bangård 730 200 73 

Malmö godsbangård, utbyggnad av 
spår 58 

Summa objekt i gällande plan 
med finansiering efter 2033 

16 921 
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Utöver objekten ovan har nio av de tillkommande objekten i planförslaget kvarstående 

finansieringsbehov efter 2033 (se tabell 16). 

Tabell 16 Nya objekt i förslaget till plan 2022-2033 med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya 
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.  

Objekt 
Total kostnad i 

plan 2022–2033, 
prisnivå 202102 

Kostnad efter 
2033, 

prisnivå 202102 

Andel 
kostnad till 

och med 
2033, % 

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen 
Stax 32.5 ton 

405 162 60 

Malmbanan Svappavaara-Kiruna 
Stax 32.5 ton 

250 100 60 

SgöN Sävastklinten-Norra 
Sunderbyn ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår 

286 114 60 

Luleå C flytt av personvagns-
uppställning (etapp 1) 

146 58 60 

Luleå C ombyggnad av 
personbangård (etapp 2) 

337 231 32 

Norrbotniabanan Skellefteå – Luleå 
ny järnväg 

23 269 20 267 13 

E4 förbifart Skellefteå 1 429 958 33 

Stockholm-Skellefteå, 250 km/h på 
befintlig bana 

961 810 16 

Lund-Göteborg-Öxnered, 250 km/h 
på befintlig bana 

1 198 486 60 

Summa nya objekt i 
planförslaget med finansiering 
efter 2033 

23 186 

7.3.6. Redovisning av förslag till byggstarter år 2022–2024 och 2025–2027 

Regeringen uppdrog den 11 mars 2021 åt Trafikverket att lämna förslag på objekt som bör få 

byggstartas år 1–3 (2022–2024) samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 4–6 

(2025–2027). Trafikverket redovisade uppdraget den 14 april 2021. Regeringen har i 

direktivet till föreliggande uppdrag angett att om planförslaget föranleder ändringar i 

förhållande till det förslag till byggstarter som Trafikverket redovisade i april 2021, ska 

ändringsförslagen särskilt redovisas och motiveras. Förslag till byggstarter redovisas i bilaga 

1. Det finns även en fördjupad redovisning av efterfrågade uppgifter i underlagsrapport

Namngivna investeringar52, i vilken ändringsförslagen redovisas och motiveras.

Följande är de objekt som har fått förändringar i byggstartperiod jämfört med redovisningen 

14 april 2021. 

52 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:224. 
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7.3.6.1. Objekt som har byggstartat 

Innan utgången av 2021 beräknas objekt ERTMS, ScanMed etapp 1 inklusive Katrineholm–

Åby (Korridor B) (enlig benämning i plan 2018-2029), ha byggstartat (se tabell 17). Objektet 

i planförslaget har delats i två deletapper. Även objektet E18 Köping–Västjädra, 

kapacitetsbrister beräknas byggstarta 2021. Objekten har regeringsbeslut om att få 

byggstarta sedan tidigare. 

Tabell 17 Objekt som har byggstartat innan utgången av 2021 – Observera uppdelning av ERTMS ScanMed etapp 1 
inklusive Katrineholm-Åby (Korridor B). 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

ERTMS, TC53 Hallsberg–Norrköping 2022–2024 Pågående 

ERTMS, TC Malmö 2022–2024 Pågående 

E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister 2022–2024 Pågående 

7.3.6.2. Objekt som föreslås byta byggstartsgrupp till grupp 1–3 

Trafikverket föreslår att tre objekt byter byggstartsgrupp från år 4–6 till år 1–3. Det berör 

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår samt två av de tre deletapperna av objektet 

Införande av FRMCS enligt tabell 18. Kvarstående deletapp av FRMCS föreslås flytta till 

senare år inom planperioden enligt tabell 18.  

Tabell 18 Objektet Införande av FRMCS med ny uppdelning och föreslagna byggstartsgrupper. 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår 2025–2027 2022–2024 

Förtätning av GSM-R 
(Järnvägskommunikationssystem) 

2025–2027 2022–2024 

FRMCS (Järnvägskommunikationssystem) 
tunnel 

2025–2027 2022–2024 

7.3.6.3. Övriga objekt som föreslås få ändrad period 

Vidare föreslår Trafikverket att fyra objekt som ingick i byggstartsbeslutet för år 4–6 flyttas 

till senare år inom planperioden enligt tabell 19. Detta på grund av förändrade 

förutsättningar avseende planeringsmognad och kostnader för objekten i förhållande till den 

gällande planen 2018–2029 samt med hänsyn till de totala ekonomiska utrymmena för 

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 

53 Trafikledningscentral 
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Tabell 19 Objekt som föreslås flyttas till senare år inom planperioden. 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

E22 Gladhammar–Verkebäck 2025–2027 2028–2033 

E4 Kongberget–Gnarp 2025–2027 2028–2033 

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, 
kapacitetshöjning 

2025–2027 2028–2033 

E22 Ronneby Ö–Nättraby 2025–2027 2028–2033 

Införande av FRMCS 
(Järnvägskommunikationssystem) 

2025–2027 2028–2033 

7.3.6.4. Nya förslag till objekt att förbereda för byggstart 

Trafikverket föreslår dessutom att tolv objekt som inte ingick i byggstartsbeslutet för år 4–6 

får beslut om att få förbereda för byggstart under åren 2025–2027 enligt tabell 20. I 

förslaget ingår objekt där planeringen inte kommit så långt att de uppfyller alla kriterier, 

men föreslås ingå för att alla förutsättningar ska kunna klarläggas och utredas. 

Tabell 20 Nya objekt som Trafikverket föreslår ska få förberedas för byggstart under åren 2025–2027. 

Objekt 
Byggstart enligt 

planförslag 

Uppsala, Plankorsningar 2025–2027 

E4/E20 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart 
Stockholm 

2025–2027 

Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning 2025–2027 

Borlänge–Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 2025–2027 

Rv 26 Mullsjö–Slättäng 2025–2027 

Högsjö västra, förbigångsspår 2025–2027 

Katrineholm, förbigångsspår 2025–2027 

Heby, Mötesspår 2025–2027 

Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl. 
säkerhetshöjande åtgärder 

2025–2027 

Laxå, bangårdsombyggnad 2025–2027 

Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 2025–2027 

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge 2025–2027 

7.3.7. Investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket redovisa ytterligare namngivna investeringar 

som övervägts för planförslaget som motsvarar en ökning av medlen för namngivna 

investeringar med 10 procent (se även bilaga 1 och underlagsrapporten om 

investeringsåtgärder). Dessa 10 procent motsvarar enligt Trafikverkets beräkning cirka 28,6 

miljarder kronor.  

Trafikverket har valt att föreslå dels utökad alternativt full finansiering för flertalet av de 

objekt som har kvarstående finansieringsbehov efter 2033 i förslaget till plan, dels ett antal 
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förslag till nya vägobjekt med huvudsakligen tydlig landsbygdsprofil och god 

trafiksäkerhetsnytta. Det återstående utrymmet upp till nivån 28,6 miljarder kronor föreslår 

Trafikverket ska användas för en utökning av medlen till trimningsåtgärder på 

landsbygdsvägnätet för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

Motiven för att utöka finansieringen inom planperioden av de objekt som redan prioriterats 

i den gällande planen är främst att de ska kunna färdigställas och ge de nyttor som förväntas 

tidigare. Motiven för att föreslå namngivna vägobjekt med en huvudsaklig landsbygds- och 

trafiksäkerhetsprofil är att anspråken runt om i landet på förbättrade vägar är höga. De 

handlar exempelvis om att möjliggöra säker arbets- och studiependling med rimliga restider 

men även förutsägbara transporttider för gods i de delar av landet där vägtrafik är och 

förväntas vara det dominerande transportsättet under överskådlig tid. Ökningen av 

trimningsmedlen svarar på samma sätt som de namngivna vägobjekten upp mot de behov 

som kan tillgodoses med åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor. 

Åtgärderna har huvudsakligen identifierats utifrån Trafikverkets arbete med betydande 

brister54 och redovisas nedan regionvis.  

Nord 

 E10 Mertainen–Kauppinen mötesseparering

 E12 Kulla–Norrfors mötesseparering

 E4 Ljusvattnet–Yttervik mötesseparering

 E4 Grimsmark–Broänge mötesseparering.

Mitt 

 E4 Kongberget–Gnarp, full finansiering under planperioden

 Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, full finansiering under

planperioden

 E16 Borlänge–Djurås, full finansiering under planperioden

 E 16/väg 66 Förbi Yttermalung

 E16 Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering

 RV 50 Förbi Grängesberg

 Väg 56 Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen

 E14 Lockne–Optand/Förbi Brunflo

 E4 Förbi Örnsköldsvik.

Öst 

 Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala–länsgränsen Uppsala/Stockholm), ökad

finansiering under planperioden

 E20 Trafikplats Gröndal–Eskilstuna 2+2

 Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro.

Stockholm 

54 Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 
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 E4 trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS

 E4 trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av E4

Förbifart Stockholm.

Väst 

 Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet, full finansiering under

planperioden

 E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1

 E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1

 Väg 26 Halmstad–Oskarström, 2+1-väg

 E45 Vänersborg–Mellerud, deletapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1.

Syd 

 E22 Ronneby Ö–Nättraby, full finansiering under planperioden

 Alvesta, triangelspår, full finansiering under planperioden

 Maria–Helsingborg C, dubbelspår, ökad finansiering under planperioden

 Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana, ökad

finansiering under planperioden

 E4 Trafikplats Ekhagen

 Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved

 Rv 40 Skogslid–Haga

 E22 Genom Mönsterås

 Rv 25 Nybro, trafikplats Glasporten

 Rv 40 Toverum–Hyttan

 Rv 25 Förbi Lessebo

 Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. trafikplats

 E6 Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält E4 genom Jönköping,

tpl Ekhagen.

7.3.8. Kort om kostnads- och effektbedömningar och deras osäkerheter 

För nya investeringsåtgärder och för ej ekonomiskt byggstartade investeringsåtgärder i 

befintlig plan, har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt Trafikverkets 

kalkylprocess som omfattar traditionell kalkylmetodik (kvantiteter x à-pris) och 

osäkerhetsanalys enligt successivprincipen55. För investeringsåtgärder där det redan fanns 

aktuella kalkyler framtagna med denna metod har en prisnivåomräkning skett av dessa 

kalkyler.  

För investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där utformningen är mer 

osäker har en förenklad metod använts för kalkylering, som kallas grov kostnadsindikation.  

55 Läs mer i Trafikverket (2021), Namngivna investeringar –  Underlagsrapport till Förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224, avsnitt 1.1.7. 
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För flertalet investeringsåtgärder i gällande plan som ännu inte har byggstartat, och för nya 

förslag till investeringsåtgärder, har nya samhällsekonomiska analyser och samlade 

effektbedömningar genomförts.56 Ett sammandrag redovisas i bilaga 1 i denna rapport och 

en mer utförlig redovisning av investeringarna finns i en underlagsrapport.57 

7.4. Åtgärder för de stora industriinvesteringarna i 
Norrbotten och i Västerbotten58 

De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller planeras i 

Norrbottens län och Västerbottens län kommer att ställa nya krav på 

transportinfrastrukturen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera vilken 

påverkan detta får för transportinfrastrukturen samt vilka behov av åtgärder som kan väntas 

uppstå med anledning av denna samhällsomställning. 

Uppdraget är avgränsat till pågående stora företagsetableringar i Norrbottens län och 

Västerbottens län och dess påverkan på den statliga transportinfrastrukturen i Sverige. De 

etableringar som särskilt ger påverkan på transportsystemet i form av både godstransporter 

och persontransporter är omställning till koldioxidfri stålframställning (Hybrit 

Development AB, LKAB, SSAB och H2 Green Steel AB) samt företagsetableringar och 

expansioner i Skellefteå (Northvolt AB, Boliden AB och följdetableringar). Flera av 

investeringarna kopplat till omställning till koldioxidfri stålframställning planeras just nu 

för att vara i produktion med början 2025, medan Bolidens investeringar och Northvolts 

första etapp beräknas vara i produktion innan årets utgång. 

Analysen visar att påtagliga trafikökningar, jämfört med dagens trafik och Trafikverkets 

basprognos, framförallt kommer att påverka följande befintliga infrastruktur: 

 Järnvägen Luleå–Riksgränsen

 Hamn och farled i Luleå

 Väg E4 förbi Skellefteå, samt anslutande statliga regionala vägar i Skellefteå

(Skellefteåtriangeln)

 Lokala statliga vägar i direkt anslutning till företagsetableringarna.

Analysen visar också att ökad arbetspendling är en förutsättning för 

kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. De pågående företagsetableringarna och 

den samhällsomvandling samt befolkningsökning som dessa medför kommer också att 

innebära ökade trafik- och transportflöden längs Norrlandskusten och vidare söderut i 

Sverige. Detta innebär att den planerade Norrbotniabanan kommer att vara viktig ur flera 

perspektiv för att få en robust och effektiv infrastruktur längs Norrlandskusten.  

7.4.1. Järnvägen Luleå–Riksgränsen 

För att möta behovet av utvecklad infrastruktur föreslår Trafikverket en lånefinansiering för 

att kunna göra en storsatsning på järnvägen Luleå–Riksgränsen som är helt avgörande för 

56 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/  
57 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, Publikation 2021:224. 
58 Se även den särskilda redovisningen rörande regeringsuppdraget: Trafikverket (2021), Åtgärder i 
transportinfrastrukturen för de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten. 
Publikation 2021:229. 
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att säkerställa att näringslivssatsningarna kan genomföras på ett önskvärt sätt. Inom ramen 

för detta paket bör följande delar ingå: 

 Dubbelspår Luleå–Boden

 Ökning till Stax 32,5 ton på sträckan Kiruna–Riksgränsen och Svappavaara–Kiruna

 Förlängning av mötesstationerna Murjek, Harrträsk, Näsberg och Nuortikon

 Luleå C flytt av personvagnsuppställningen samt ombyggnad av personbangård

 Malmbanan Boden–Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt

 Mindre trimningsåtgärder i Luleå C, Boden C och på sträckan Boden–Kiruna.

Kostnaderna för järnvägsåtgärderna Luleå–Riksgränsen uppskattas till cirka 7,5 miljarder 

kronor. 

Lånefinansieringen skulle möjliggöra ett snabbt genomförande av järnvägsåtgärderna på 

sträckan Luleå–Riksgränsen vilket delvis skulle kunna finansieras med högre banavgift. 

Inriktningen bör vara att en andel av investeringskostnaden kan tas ut av de järnvägsföretag 

som utnyttjar bandelen och som får nytta av investeringarna. Utformningen av en sådan 

finansieringslösning behöver utredas vidare.  

7.4.2. Vägar kring Skellefteå 

För att möta den snabba samhällsutvecklingen och de industriinvesteringar som nu sker i 

Skellefteå föreslår Trafikverket en satsning på följande åtgärder i Skellefteå: 

 E4 förbifart Skellefteå

 Demonstrationsanläggning i syfte att möjliggöra utveckling kopplad mot

elektrifiering och digitalisering på väg 372 Skellefteå–Skelleftehamn

 Åtgärder i form av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på väg 95, 372

och AC 827 i Skellefteå. För att säkerställa genomförande bör en eventuell extra

satsning till den regionala planen prövas.

Kostnaden för E4 förbifart Skellefteå uppskattas till cirka 1,4 miljarder kronor och 

kostnaderna för de trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärderna på väg 95, 372 och AC 

827 uppskattas till cirka 600 miljoner kronor. 

En eventuell lånefinansiering till järnvägen Luleå–Riksgränsen skulle frigöra cirka 700–

800 miljoner kronor i Trafikverkets förslag till nationell plan vilket skulle kunna användas 

för att finansiera delar av E4 förbifart Skellefteå. Det innebär dock att förbifarten kommer 

att kunna slutföras först efter 2033. För att kunna öka framdriften bör andra finansieringar 

såsom medfinansieringar och infrastrukturavgifter prövas. För förbifarten på väg E4 i 

Skellefteå finns det en möjlighet att finansiera bron över Skellefte älv med en 

infrastrukturavgift. Det behöver dock analyseras ytterligare. 

7.4.3. Norrbotniabanan 

Trafikverket har analyserat möjligheterna att tidigarelägga åtgärder i gällande nationell 

plan. För Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå är det möjligt att tidigarelägga 

byggstarten med ett till två år och färdigställandet skulle då kunna ske i slutet på 

planperioden 2022–2033, om ingen hänsyn tas till eventuella finansiella begränsningar och 

under förutsättning att tillståndsprocesser inte drar ut på tiden. 

392



123 (224) 

7.5. Innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen 

Ny teknik som bygger på automatisering, digitalisering och elektrifiering behöver få 

genomslag i det praktiska genomförandet av entreprenader, för att på sikt kunna bidra till 

mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Trafikverket föreslår ett antal projekt som 

myndigheten bedömer är lämpliga för olika typer av systemdemonstration, för att accelerera 

införandet av nya lösningar samt öka Trafikverkets och branschens förmåga inom planering, 

trafikledning, vidmakthållande och byggande. Se även kapitel 5 om de övergripande 

prioriteringarna inom forskning och innovation. 

Inledningsvis ges en övergripande bild av digitaliseringens potential på transportområdet, 

för att illustrera vad innovation kan åstadkomma i det specifika avseendet. Därefter 

redovisas konkreta förslag på objekt som kan vara lämpliga för olika innovativa lösningar. 

7.5.1. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet 

Digitalisering är en utveckling och förändrande kraft som påverkar hela samhället, inklusive 

transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och information 

ökar och blir alltmer lättillgänglig. I takt med att samhället digitaliseras skapas nya tjänster i 

transportsystemets olika delar, där befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas med 

hjälp av digital infrastruktur59 och digitala lösningar. Digitaliseringen möjliggör också nya 

typer av åtgärder och beslutsstöd som på olika sätt bygger på interaktion mellan fordon och 

infrastruktur för att skapa nyttor i transportsystemet.  

Trafikverket kommer under planperioden att verka för att ta tillvara digitaliseringens 

möjligheter genom att beakta utveckling av informationsmängder och den digitala 

infrastrukturen, både inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med andra 

aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga inslag av digitalisering som ger direkta effekter i 

transportsystemet kan underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.  

Åtgärder och beslutsstöd som nyttjar digitalisering kan även komplettera nuvarande arbete 

med åtgärdsval, och på sikt ersätta dagens åtgärder med nya lösningar. Detta kan ske genom 

att identifiera brister och behov på ett effektivt sätt samt föreslå kostnadseffektiva åtgärder i 

transportsystemet. Dessa åtgärder bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls, till 

exempel genom att optimera nyttjandet av befintlig kapacitet, minska utsläppen på utsatta 

platser, förbättra framkomlighet och tillgänglighet eller till att färre omkommer eller skadas 

allvarligt i transportsystemet.  

Åtgärder som nyttjar digitalisering inom transportsystemet kommer steg för steg att 

utvecklas, demonstreras och implementeras under planperioden. Genomslagstakten beror 

på flera faktorer som är svåra att uppskatta en tydlig tidplan för. Det handlar bland annat 

om teknikutveckling, tillgång till data, efterfrågan hos transportköpare, behov av förändrade 

regelverk och utveckling av Trafikverkets interna arbetssätt för upphandling och 

genomförande av åtgärder. Därför krävs ett flexibelt förhållningssätt och utrymme i 

planeringsprocessen för att kunna driva förutsättningsskapande initiativ som leder till att 

Trafikverket stegvis kan implementera den här typen av nya åtgärder och beslutsstöd. 

Ökad tillgång till och produktion av data och information i olika former innebär nya 

möjligheter att utveckla alla delar i planeringen av transportsystemet. Därför bör satsningar 

59 Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur. 
till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Det är dessa saker som transporterar data. Den 
mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör 
att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet. 
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inom detta område prioriteras under planperioden. Information blir en allt viktigare del av 

transportsystemet. Trafikverket följer regeringens strategi Data – en underutnyttjad resurs 

för Sverige, och arbetar aktivt för att tillgängliggöra exempelvis vägdata, trafikdata och 

digitaliserade trafikregler. 60 Data som delas mellan olika aktörer möjliggör och underlättar 

utvecklingen av nya tjänster och tekniker som optimerar transporter, underhåll och 

användandet av vägsystemet genom val av tidpunkt, färdmedel eller resväg. Detta skulle 

bidra till ett mer effektivt nyttjande av transportsystemet, exempelvis genom dynamisk 

trafikregelgivning som stöttar introduktionen av automatiserade fordon.  

Datadriven analys ger möjlighet att med större precision beskriva mål, behov och brister i 

transportsystemet, och att fatta väl avvägda beslut och välja kostnadseffektiva åtgärder för 

både investeringar, underhåll och trafikledning. För att möjliggöra detta krävs en 

ambitionshöjning av förmågan hos aktörer i transportsystemet att ta emot, hantera och 

kvalitetssäkra data om bland annat infrastrukturen, dess tillstånd och flöden. Det kan till 

exempel ske genom att ta steg mot att skapa en digital tvilling av infrastrukturen, en 

grunddatadomän för transportsystemet eller förtydliga Trafikverkets uppdrag kring 

Nationell vägdatabas (NVDB). Dessa är exempel på digitala initiativ hos myndigheten som 

har direkt påverkan på transportsystemet och skapar nyttor hos olika aktörer.  

En grundläggande del i utvecklingen handlar om tillgång till rätt data med rätt kvalitet för 

att skapa förutsättningar för att kunna använda olika analysverktyg och AI med framgång. 

Denna utveckling är en grundförutsättning för att bli en datadriven organisation. Inom 

Trafikverket pågår för närvarande ett antal förutsättningsskapande aktiviteter, exempelvis 

fortsatt etablering av informationsförvaltning, utveckling av regelverk för hantering av stora 

och mer samlade datamängder, utveckling av vår tekniska analysmiljö och införande av nya 

roller inom analysområdet. 

Trafikverket kommer inte att på egen hand kunna skapa alla de positiva effekter som en 

digitalisering av användande, byggande och vidmakthållande av transportsystemet kan ge. 

Trafikverket och andra statliga aktörer behöver agera som stabila hörnpelare i de nätverk 

som uppstår.  

Digitaliseringen kräver en tydlig positionering av Trafikverkets roll och uppgift i de system 

där flera parter är beroende av varandra för att nå utvecklingsmålen. Således finns ett behov 

av att utreda vilka initiativ som staten, genom exempelvis Trafikverket, ska ansvara för. 

7.5.2. Plan för fortsatt elektrifiering 

Enligt direktivet ska Trafikverket redogöra för det fortsatta genomförandet av den plan för 

elektrifiering av delar av det statliga vägnätet som Trafikverket redovisade i februari 2021.61 

Redovisningen kan sammanfattas i följande rekommendationer: 

 Lokala och regionala tunga transporter kan elektrifieras med en utbyggd

laddinfrastruktur. Bristen på infrastruktur för stationär laddning bedöms utgöra ett

hinder för elektrifiering av tunga fordon och infrastrukturen bör byggas ut i närtid

för att påskynda elektrifieringen.

60 https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--
en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-
intelligens-och-digital-innovation 
61 Trafikverket (2021), Analysera förutsättningar och planera för utbyggnad av elvägar. Publikation 
2021:013. Trafikverket (2021). Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs 
större vägar. Publikation 2021:012. 
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http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1524344/FULLTEXT01.pdf
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 För tunga fordon som används över större områden, har länge körsträckor eller har

ett högre energibehov finns flera tänkbara alternativ såsom elväg, bränslecell,

biodrivmedel och stationär laddning.

 Under de närmaste åren behövs fortsatt arbete med att ta fram kunskapsunderlag

kring hur tunga lastbilar som verkar över längre avstånd kan elektrifieras.

Elektrifieringslösningar för tunga transporter utvecklas i snabb takt och Trafikverket ser i 

nuläget ingen anledning att ändra de övergripande rekommendationerna. Den snabba 

utvecklingen inom batterikapacitet och möjligheter att nyttja vätgas bidrar till att den nu 

föreslagna ambitionsnivån för utbyggnad av elvägar är något lägre jämfört med den plan 

som föreslogs i regeringsuppdraget. 

Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg (den så kallade piloten) på 

sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–

2026. Beräknad totalkostnad för objektet är 500–600 miljoner kronor och beror bland 

annat på val av teknik. Fler objekt under perioden 2022–2026 bedöms inte vara rimligt med 

hänsyn till långa ledtider för den fysiska planläggningsprocessen. 

Den fortsatta planeringen syftar även till att kunna besluta om en eventuell fortsatt 

utbyggnad av elvägar inom ramen för nästa planrevidering. Trafikverkets förslag är därför 

att se över den tidigare utbyggnadsplanen, identifiera lämpliga sträckor och peka ut dem 

som prioriterade brister inför nästa planrevidering. Trafikverket bedömer att sträckor på 

cirka 200–300 kilometer kan vara en lämplig ambition att planera för med hänsyn till den 

snabba utvecklingen inom andra områden inom elektrifieringen av transportsystemet. Det 

sker även mycket internationellt kring elvägar där bland annat USA, Tyskland, Frankrike, 

Storbritannien, Israel och Kina har strategier för elektrifiering av transportsystemet som 

inkluderar elvägar. Det ska även etableras större test och permanenta sträckor i både Italien, 

Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Indien och Israel de närmaste åren. 

När det gäller samordning av elvägar avser Trafikverket ta ett fortsatt ansvar, framför allt 

nationellt men delvis även internationellt. Det sker genom Trafikverkets 

elektrifieringsprogram och kommer att innefatta olika typer av aktiviteter. Det handlar om 

aktörssamverkan och olika typer av seminarier eller workshops. Det kan också handla om 

att sprida kunskap och bidra till en gemensam kunskapsplattform för olika aktörer.  

I den fortsatta planeringen av elektrifiering av transportsektorn och i synnerhet elvägar är 

en fortsatt samverkan med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter viktig. 

Trafikverket kommer därför att ta initiativ till en tydligare samverkan mellan berörda 

myndigheter. Det är också viktigt att beakta utvecklingen inom området och följa det arbete 

som bedrivs inom Elektrifieringskommissionen det närmaste året.  

7.5.3. Förslag på lämpliga objekt för innovativa lösningar 

Trafikverket föreslår här ett antal projekt som myndigheten bedömer är lämpliga för olika 

typer av innovation och för att driva på utvecklingen mot minskade klimatavtryck i 

byggskedet. De projekt som beskrivs nedan under 7.5.3.1 och 7.5.3.4 är inte namngivna och 

kommer att utvecklas och finansieras inom posten trimnings- och miljöåtgärder. 

7.5.3.1. Väg 372 Skellefteå 

Väg 372 knyter samman centrala Skellefteå med hamnen och industriområdet Bergsbyn där 

Northvolt och andra etableringar väntas skapa cirka 5 000 nya arbetstillfällen. En 

systemdemonstrator föreslås omfatta både en plattform för utbyte och samverkan liksom 

delprojekt för fysiska och digitala anpassningar av infrastrukturen. Flera aktörer involveras 

för sådana åtgärder, och diskussion för att skapa en plattform pågår redan med 
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DriveSweden, universiteten i Luleå och Umeå, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och 

näringslivsföreträdare (Northvolt, Boliden). En systemdemonstrator ska leda till 

beställningar av trimningsåtgärder som möjliggör elektrifierade och på sikt automatiserade 

gods- och persontransporter längs väg 372. 

Trafikverket bedömer att väg 372 skulle kunna utgöra en lämplig sträcka för elektrifiering 

och digitalisering som kan kopplas till de ovan nämnda satsningarna.  

7.5.3.2. Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn 

Tvärförbindelse Södertörn blir en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om 

Stockholm med separat gång- och cykelväg längs hela sträckan. Tillsammans med 

E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som 

binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län. Leden knyter även samman 

den nya hamnen Nynäshamn-Norvik med E4/E20 och bidrar därmed till att skapa 

förutsättningar för en ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart. 

Genom att skapa särskilt utrymme för nya innovationer och arbetssätt under en av de senare 

entreprenaderna vid byggandet, vill Trafikverket undersöka möjligheterna till effektivisering 

och minskad miljöbelastning. Elektrifiering, digitalisering och automatisering skapar 

tillsammans nya möjligheter för att effektivisera anläggningsprojektet. Utsläppen av 

växthusgaser kan minskas, energi- och resursanvändningen effektiviseras och kvaliteten i 

informationsutbyte genom hela byggprocessen ökas. Genom att kombinera elektrifiering 

med digitalisering och autonoma fordon är bedömningen också att tidsåtgången för vissa 

aktiviteter kan minskas genom att utnyttja en större del av dygnet. Digitaliseringen i sin tur 

skapar förbättrade möjligheter till exempel för optimering av masstransporter, ökad 

personsäkerhet samt kontroll av mängder och kvalitet. 

7.5.3.3. Norrbotniabanan 

För Norrbotniabanans första etapp med fastställd järnvägsplan (Umeå–Dåva), har 

Trafikverket redan nu ställt krav på att vissa delar av tunnelentreprenaden (borrning, 

bergsförstärkning och skrotning) ska genomföras med elektrifierade arbetsmaskiner. 

När det gäller lastning och uttransport av bergmassor sker dessa moment idag med 

dieseldrivna maskiner. För att närma sig ett klimatneutralt byggande överväger Trafikverket 

därför att leasa elektrifierade dumprar och hjullastare samt laddinfrastruktur, så att denna 

utrustning kan tillhandahållas entreprenören. Att leasa utrustningen är ett sätt att forcera 

elektrifieringen. Entreprenören hinner nämligen inte anskaffa sådan utrustning efter 

kontrakts tecknande. Skulle detta förverkligas bedömer Trafikverket att projektet kan vara 

det första helelektrifierade tunneldrivningsprojektet i världen. 

7.5.3.4. Regional demonstrator för fortsatt elektrifiering 

Trafikverket ser ett behov av att testa och demonstrera hur elvägar, och även elektrifiering i 

annan form än elvägar, kan integreras i vägtransportsystemet och samhället i stort. Ett 

exempel skulle kunna vara en regional demonstrator som visar hur elektrifieringen kan 

genomföras i gränssnittet mellan statlig och kommunal väghållare, och där såväl lätt som 

tung trafik ska kunna tillgodogöra sig elektrifieringens potentialer.  

Trafikverket bedömer att en regional systemdemonstrator (pilot) av det slag som beskrivits 

ovan skulle bidra till kunskap gällande både tekniska, juridiska och affärsmässiga aspekter 

på elektrifieringen. Vidare bedömer Trafikverket, efter att ha sonderat förutsättningarna för 

samarbete, att det finns intressenter för en sådan regional demonstrator i Halmstad med 

omnejd. 
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7.6. Nya stambanor för höghastighetståg 

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar 

på de nya stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor, att de 

etapper av de nya stambanorna som ingår i nu gällande plan ska genomföras och att 

samtliga etapper ska ingå i planförslaget (se figur 29).  

Då förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga planerad produktion av objektet och 

omfördela medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden. 

Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under 

planperioden. 

Figur 29 Principiell kartbild över nya stambanor för höghastighetståg. 

7.6.1. Nuvarande systemutformning och pågående planering 

Syftet med nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är att de ska: 

 Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga

och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.

 Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra

länder i Europa.

 Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för

starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.

 Främja hållbara resor och transporter.

De nya stambanorna ska också bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större 

arbetsmarknadsregioner.   
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För att leverera den funktion som är syftet med nya stambanor har inriktningen varit ett 

separerat system dimensionerat för en hög hastighet (320 km/tim62) och en anläggning med 

lågt underhållsbehov.  

I den gällande planen ingår tre etapper av nya stambanor för vilka planläggningsprocess 

pågår: Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund. 

Planeringsarbetet på de centrala delarna mellan Linköping och Borås/Hässleholm ligger 

vilande sedan åtgärdsvalsstudier avslutades 2018, eftersom sträckorna inte ingår som 

namngivna objekt eller utpekade brister i gällande nationell plan.  

Investeringskostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är bedömd 

till 325 +/- 55 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.63  

7.6.2. Kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet 

Trafikverket ska enligt regeringens direktiv redovisa hur valet av produktionsmetoder kan 

bidra till en effektivare utbyggnad och ökad uppfyllelse av de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen, samt vilka andra kostnadsreducerande åtgärder som kan bidra till 

sänkta produktionskostnader, vilka åtgärder som krävs för att dessa ska kunna realiseras 

och hur stora besparingar som kan förväntas.  

För att minska kostnaderna i investeringsskedet har Trafikverket gjort ett fördjupat arbete 

inom de potentialområden för reducerad investeringskostnad som redovisades i samband 

med regeringsuppdraget i februari 202164.  

Utifrån de möjliga kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet som identifierats är 

Trafikverkets mål att den totala investeringskostnaden för nya stambanor ska reduceras 

med 65 miljarder kronor jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande 

systemutformning.  

Detta föranleder bland annat att följande förändringar jämfört med tidigare inriktning görs 

på systemnivå: 

 Teknikval med lägre investeringskostnad görs genom anpassning av tekniska

standarder. Till exempel utformas hela systemet med ballasterat spår.

 Förenklade tätortspassager genom sänkta hastigheter i vissa tätorter för att minska

kostnaderna för centrala stationslägen.

 Förenklade stationsutformningar genom färre spår för vändande tåg.

Konsekvenserna av justeringarna blir att restiden för ändpunktstrafiken ökar med 5–10 

minuter. Möjligheterna för tågvändningar minskar, vilket medför att vissa hittills antagna 

trafikeringsupplägg för den regionala trafiken inte blir möjliga. I viss mån begränsas därför 

flexibiliteten i systemet och kapacitetstillskottet blir något mindre. Systemet kommer att 

utformas för att ge minst lika god tillgänglighet och punktlighet som andra nybyggda delar 

av det svenska järnvägssystemet, men inte längre med den högre ambitionsnivå för nya 

62 Utom Ostlänken och Göteborg–Borås som dimensioneras för 250 km/tim. 
63 Indexreglerad kostnad motsvarande de tidigare redovisade 295 +/- 50 miljarder kronor som 
avsågs i 2017 års prisnivå. Kostnad omfattar nya stambanor mellan Gerstaberg (Järna), Almedal 
(Göteborg) respektive Lund. För avgränsningar avseende kostnadsbedömning, se även: Trafikverket 
(2021) Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. Publikation 2021:187. 
64 Trafikverket (2021), Nya stambanor för höghastighetståg – Slutredovisning av uppdrag angående 
nya stambanor för höghastighetståg. Publikation 2020:025. 
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stambanor som Trafikverket tidigare utgått ifrån. Förändrade teknikval ger även ett ökat 

behov av underhåll och reinvesteringar.  

De funktionella förändringarna som görs bedöms ligga i linje med syftet för nya stambanor 

och de övergripande förväntningarna på systemet. Vissa delnyttor kommer att förändras 

medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i 

aktuella bedömningar.  

Inriktningen att minska investeringskostnaderna med 65 miljarder kronor innebär att den 

bedömda kostnaden för nya stambanor efter kostnadsreducerande åtgärder är 

260 +/- 45 miljarder kronor.65  

Vilka kostnadsreducerande åtgärder som är möjliga att genomföra i olika delar av systemet 

beror på en mängd parametrar, till exempel topografiska förutsättningar, nuvarande 

systemutformning och rimligheten i eventuella omtag i pågående processer. Ny bedömd 

kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder för systemet och de ingående objekten framgår 

av tabell 21. 

Tabell 21 Bedömda kostnader enligt nuvarande systemutformning respektive efter kostnadsreducerande åtgärder. 
Bedömda kostnader för systemet redovisas dels med den mest troliga kostnaden (50-procentspercentilen) dels med ett 
osäkerhetsintervall. Miljarder kronor.  

Bedömd kostnad 
(Nuvarande systemutformning)

Ny bedömd kostnad66 
(Efter kostnadsreducerande 

åtgärder) 

Nya stambanor 325 +/- 55 260 +/- 45 

Objekt Ostlänken 91 81 

Objekt Göteborg–Borås 44 38 

Objekt Hässleholm–Lund 28 21 

Centrala delar   
(Linköping–Borås/Hässleholm) 

162 120 

Av den ovan nämnda kostnadsreduktionen förutsätter 5–10 miljarder kronor förändringar 

av juridiska regelverk och andra styrande parametrar som ligger utanför Trafikverkets 

mandat. I följande frågor är Trafikverket beroende av stöd från andra parter för att realisera 

kostnadsreduceringar:  

 Förändrad lagstiftning för effektivare och mer hållbar masshantering.

 Särskilt uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter gällande samverkan kring

stabila planeringsförutsättningar och effektiva processer för nya stambanor. (Se

vidare avsnitt 7.6.6)

 Förändrade regelverk/tillämpningar avseende möjlighet att ställa krav på

fordonsegenskaper.

För att reducera investeringskostnaderna för nya stambanor krävs dessutom ett 

kontinuerligt och proaktivt arbete med produktivitetshöjande åtgärder. Nya stambanors 

65 Bedömd kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder utgör den kostnad som bedömts möjlig 
förutsatt att samtliga kostnadsreducerande åtgärder kan realiseras i sin fulla potential. Detta kräver 
ett successivt arbete och att ett flertal åtgärder och förutsättningar samverkar.   
66 Se föregående not. 
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omfattning och volym möjliggör stordriftsfördelar och effektivisering genom 

standardisering och industriell produktion av vanligt förekommande anläggningsdelar. En 

anläggning som byggts med industrialiserade metoder bidrar inte bara med en lägre 

investeringskostnad, utan ger även goda förutsättningar för kostnadseffektivt underhåll och 

reinvesteringar under drifttiden. En fördjupad beskrivning av kostnadsreducerande 

åtgärder finns i underlagsrapporten om nya stambanor.67  

Nya stambanor omfattar stora anläggningsvolymer vars produktionsmetoder och ingående 

material innebär omfattande utsläpp av växthusgaser. De stora anläggningsvolymerna över 

lång tid utgör ett bra underlag för utveckling och innovationer i omställningen mot 

klimatneutrala material och energieffektiva metoder. Nya Stambanor kommer att driva ett 

proaktivt och kontinuerligt arbete för att främja utvecklingen mot och omställningen till en 

klimatneutral och energieffektiv anläggningsbransch och därmed ökad uppfyllelse av 

klimatmålen.  

7.6.3. Samlad organisation och effektiv kostnadsstyrning 

Regeringen anser att det fortsatta genomförandet av nya stambanor bör ske i en samlad och 

separat projektorganisation inom Trafikverket. Regeringen har i direktiven angett att 

Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten avser att organisera det fortsatta 

genomförandet av nya stambanor.  

Ansvaret för både planering och genomförande av nya stambanor ligger, sedan den 1 

oktober 2020, samlat under programorganisationen Nya Stambanor. Detta ger 

förutsättningar för att utifrån ett systemperspektiv samordna, optimera och prioritera för att 

styra mot hög kostnadseffektivitet och kostnadskontroll. Det samlade ansvaret för planering 

och genomförande innebär också möjlighet att styra om resurser och göra prioriteringar 

mellan olika delar av nya stambanor vid eventuella hinder i pågående processer. 

Vidare möjliggör den samlade organisationen även stordriftsfördelar och effektivisering 

genom utveckling av standardiserade produkter och arbetssätt. I det fortlöpande arbetet 

omhändertas och värderas kontinuerligt möjligheter till sänkta kostnader och 

produktivitetshöjande åtgärder. Det gäller både i objekt som ingår i gällande plan, och i det 

fortsatta arbetet med planering av systemet som helhet. En fastlagd utbyggnadsplan som 

tydliggör volymer och genomförande över tid ger stabilitet i planeringen och goda 

förutsättningar för standardisering och industriell produktion.  

Trafikverket avser att årligen, till uppdragsgivaren, redovisa framdrift och ekonomisk status 

för att ge en samlad bild med hög grad av transparens.  

7.6.4. Planförslag nya stambanor för höghastighetståg 

I regeringens direktiv till Trafikverket anges att de nya stambanorna i planförslaget bör 

innefatta investeringar till ett belopp av 107 miljarder kronor. Med kostnadsreducerande 

åtgärder inarbetade hade denna nivå legat i linje med planerad planläggning och produktion 

under planperioden.  

Eftersom Härryda kommun har meddelat att de inte avser att medverka i det fortsatta 

planarbetet gällande nya stambanor för höghastighetståg saknas i nuläget förutsättningar 

att gå vidare i delar av pågående planläggningsprocess för Göteborg–Borås. I och med detta 

pausar Trafikverket allt planläggningsarbete som berör Härryda kommun i avvaktan på 

regeringens beslut om tillåtlighet för sträckan. Trafikverket avser att lämna in ansökan om 

67 Trafikverket (2021), Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:187. 
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tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken till regeringen under 2022. Detta innebär att 

färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år och att medelsbehovet 

inom Göteborg–Borås därmed minskar med 8 miljarder kronor under planperioden. Av 

dessa omfördelas 5 miljarder kronor inom nya stambanor vilket innebär en mer offensiv 

tidplan, dels för genomförandet av Ostlänken dels för planläggning av objekt i systemets 

centrala delar. Figur 30 visar medelsfördelning och prognos för nya stambanor under 

utbyggnaden. 

Figur 30 Medelsfördelning och prognos för nya stambanor under utbyggnaden. Prognosen efter planperioden (2022–2033) 
bygger på antagandet om att fortsatt finansiering möjliggörs i motsvarande takt som under slutet av planperioden. 
Miljoner kronor. 

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där 

planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, 

färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och 

fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–

Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029.  

Under planperioden kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att genomföras, 

vilken beskrivs närmare nedan. För planläggning av centrala systemdelar mellan Linköping 

och Borås respektive Hässleholm avsätts 3 miljarder kronor under planperioden. 

7.6.5. Systemövergripande utbyggnadsanalys 

Inriktningen är att nya stambanor i sin helhet ska stå klara 2045. Planeringen behöver utgå 

ifrån ett systemperspektiv för att nyttorna av de nya stambanorna i sin helhet ska realiseras 

och kunna optimeras utifrån både funktionella, kostnadsmässiga och tidsmässiga aspekter. 

Detta gäller systemets funktion mellan Stockholm, Göteborg och Malmö men också hur de 

nya stambanorna samverkar med det övriga järnvägssystemet och transportsystemet i stort. 

För att den fortsatta utbyggnaden av nya stambanor ska optimeras utifrån behoven på 

systemnivå kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att göras tidigt under 
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planperioden. Analysen ska klarlägga funktionella och tidsmässiga beroenden mellan nya 

stambanor och andra identifierade brister och planerade åtgärder med stor påverkan på 

systemets grundfunktion. Exempel på brister och åtgärder utanför nya stambanors system 

är plattformskapacitet i systemets ändpunkter, kapacitetsåtgärder in mot storstäderna, 

uppställningsspår och andra sidosystem. Den systemövergripande utbyggnadsanalysen 

syftar till att, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och operatörer, klarlägga 

funktionella förutsättningar och fortsatt inriktning för planering och genomförande av nya 

stambanor. Detta så att utbyggnaden kan ske på ett kostnadseffektivt sätt som innebär att 

bästa möjliga effekt fås av respektive delsträcka.  

Den systemövergripande utbyggnadsanalysen ska resultera i en utbyggnadsplan för nya 

stambanor. Utbyggnadsplanen kommer att presenteras för uppdragsgivaren som underlag 

för beslut om fortsatt utbyggnadsordning i samband med kommande planrevidering.  

7.6.6. Förberedande planering och planläggning 

Planläggningsprocessen för systemets centrala delar (Linköping–Borås/Hässleholm) 

beräknas kunna påbörjas omkring 2026. För att effektivisera kommande planläggning 

genomförs, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och kommuner ett 

förberedande planeringsarbete. Syftet med det förberedande arbetet är att:   

 Se över och justera nuvarande systemutformning (avseende

trafikeringsmöjligheter, hastigheter genom tätorter, stationer med mera) så att den

i så stor utsträckning som möjligt omhändertar kostnadsreducerande åtgärder och

samtidigt skapar nyttor på både nationell och regional nivå.

 Utforma och teckna gemensamma avsiktsförklaringar med regioner och kommuner

avseende ny systemutformning samt inriktning, innehåll och samverkansprocesser

i kommande planläggning.

 Genomlysa de fysiska förutsättningarna på sträckorna avseende genomförbarhet

och kostnader, samt avgränsa och verifiera utredningsområden.

I samband med det förberedande arbetet avser Trafikverket tillsammans med berörda 

länsstyrelser och andra myndigheter se över hur samverkans-, planerings-, handläggnings-, 

tillstånds- och prövningsprocesser kan samlas och samordnas för att säkerställa stabila 

planeringsförutsättningar och effektiva processer kopplat till färdigställandet av nya 

stambanor. För detta krävs ett särskilt uppdrag till länsstyrelser med flera enligt avsnitt 

7.6.2. 

7.6.7. Finansiering 

Genomförandet av nya stambanor är komplext att hantera inom Trafikverkets ordinarie 

anslag, eftersom möjligheten att flytta medel mellan år är mycket begränsad. Eftersom nya 

stambanor utgör en betydande del av det totala anslaget får även små förskjutningar i 

framdrift och kostnad stora konsekvenser för möjligheten att planera och driva andra objekt 

framåt. En annan finansiering, exempelvis genom lång- eller kortfristigt lån, skulle 

underlätta hanteringen och samtidigt möjliggöra en snabbare utbyggnad och tidigare 

realisering av nyttoeffekter som ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad 

tillförlitlighet i järnvägssystemet.  
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7.7.  Utbyggnad av järnväg i norra Sverige 

Trafikverket ska, enligt direktivet, särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av 

järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan. 

En viktig del i det underlag som tagits fram avseende norra Sverige är de bristanalyser som 

regeringen pekade ut vid fastställelsen av den gällande planen. Trafikverket har genomfört 

analyserna och rapporterna är publicerade på 

Trafikverkets hemsida. Följande utpekade 

bristanalyser berör norra Sverige (Norrbotten, 

Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och 

Gävleborg): 

a) Narvik–Luleå, bristande kapacitet i

järnvägssystemet.68

b) Inlandsbanan, framtida funktion

(överflyttning väg till järnväg samt

omledning).69

c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–

Boden/Luleå, bristande kapacitet i

järnvägssystemet.70

d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i

järnvägssystemet – återstående delsträckor

med kapacitetsproblem och långa restider,

såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan,

Gävle–Härnösand.71

Som framgår av kartan i figur 31 är de fyra 

utpekade bristanalyserna geografiskt mycket 

omfattande, och tillsammans med de nybyggda respektive planerade sträckorna på 

Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan utgör de huvuddelen av järnvägsnätet 

i norra Sverige. Till detta kommer stråket (Stockholm) Gävle mot Jämtland, där regeringen 

nyligen avsatt resurser för att möjliggöra fortsatt trafikering och nya lok och vagnar för 

nattågstrafiken till och från Jämtland (och Övre Norrland). 

Utöver detta har Trafikverket inom ramen för förberedelserna inför planrevideringen tagit 

fram ett underlag där bland annat betydande brister för hela järnvägsnätet redovisas.72 

Bristerna relaterar i första hand till de transportpolitiska målens preciseringar för 

funktionsmålen.  

68 Trafikverket (2021), Bristanalys Narvik-Luleå Bristande kapacitet i järnvägssystemet, förslag på 
kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder: slutrapport. Publikation 2021:143. 
69 Trafikverket (2020), Inlandsbanans funktion i transportsystemet. Publikation 2020:121  
70 Trafikverket (2021), Slutrapport Övre Norrland, Skellefteå/Bastuträsk-Boden/Luleå: bristande 
kapacitet i järnvägssystemet, förslag på kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Publikation 
2021:144.  
71 Trafikverket (2021), Slutrapport Bristanalys Nedre Norrland: Utbyggnadsstrategi och förslag till 
utbyggnadsordning. Publikation 2021: 078. 
72 Trafikverket (2021), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 

Figur 31 Utpekade bristanalyser i norra Sverige. 
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Den övergripande strategin bakom utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige har varit att 

skapa ett kapacitetsstarkt kuststråk för persontrafiken (Ostkustbanan, Ådalsbanan, 

Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan) och ett funktionellt dubbelspår för 

godstrafiken med hjälp av de befintliga stambanorna (Norra stambanan och Stambanan 

genom Övre Norrland) tillsammans med kuststråket. På Malmbanan är strategin att öka 

kapaciteten genom att bygga ut för längre och tyngre tåg. 

ERTMS infördes tidigt på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan och är en viktig 

komponent för att reducera förseningar och skapa robusthet. Efter initialt mycket stora 

inkörningsproblem är det nu en betydligt lägre felfrekvens jämfört med konventionellt 

styrda banor73. Därför är den fortsatta moderniseringen av signalsystemet av stor betydelse 

för en utbyggnad av järnvägssystemet i norra Sverige.  

Ett flertal potentiella åtgärder utöver Norrbotniabanan är analyserade i de utpekade 

bristanalyserna. Bristanalyserna redovisar på detaljerad nivå brister, möjliga åtgärder och 

effekter. Ett exempel på möjliga effekter för persontågstrafiken av åtgärderna som 

identifierats, är de ungefärliga restider från Stockholm som indikeras i figur 32. Till höger i 

figuren visas det funktionella dubbelspåret för gods med kuststråket och stambanestråket. 

Åtgärderna ger också positiva effekter för den regionala persontågstrafiken som bidrar till 

regionförstoring och förbättrad kompetensförsörjning. 

73https://www.trafikverket.se/contentassets/788fb97a3cf74e21a118579decf5290a/driftsuppfoljnin
gsrapport-ertms-program-arsrapport-2019.pdf 
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Figur 32 Kartan till vänster visar ungefärliga restider från Stockholm efter utbyggnad enligt bristanalyserna. Kartan till 
höger visar det funktionella dubbelspåret för godstrafiken som uppnås när Norrbotniabanan är färdigställd. 

Det finns också aktuella skeenden som i hög grad kan komma att påverka förutsättningarna 

och behoven av satsningar på järnvägen i norra Sverige, bland annat de gröna 

industrisatsningar som regeringen aviserat i budgetpropositionen74. Här kan nämnas att 

regeringen den 23 september 2021 gav i uppdrag till Trafikverket75 att analysera behovet av 

åtgärder för väg, järnväg och sjöfart i främst Norrbottens och Västerbottens län, vilket 

redovisas i särskild ordning den 30 november 2021.  

Utöver Norrbotniabanan behövs sammanfattningsvis följande för att uppnå den 

övergripande strategin som beskrivits ovan: förstärkning av Ostkustbanan upp till 

Västeraspby, förstärkning mellan Luleå och Boden och fortsatt utbyggnad av Malmbanan för 

de speciella behov som näringslivet har där. Dessutom behövs en särskild uppföljning av 

effekterna av regeringens satsning på att binda samman Sverige och bidra till ett hållbart 

resande genom nattåg till Jämtland och övre Norrland.76 

74 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. 
75 Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av 
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län, 
I2021/02468.  
76 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.  
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7.8. Objekt som bedöms medföra behov av särskilda 
resurser till berörda länsstyrelser 

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket föreslå vilka investeringsobjekt som bedöms 

medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser och till vilket belopp.  

Regeringen gav den 24 oktober 2019 Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka 

omständigheter det finns behov av extra resurser hos länsstyrelserna med anledning av 

omfattande investeringsobjekt samt föreslå och konsekvensbeskriva en långsiktigt hållbar 

modell för resurshantering för sådana investeringsobjekt. Trafikverket redovisade 

uppdraget den 28 maj 2020. Enligt Trafikverkets förslag ska totalkostnaden för de objekt 

som kan övervägas som utgångspunkt överstiga 5 miljarder kronor. Objekten ska dessutom 

vara av så komplex natur att det kommer att krävas extraordinära insatser hos den eller de 

länsstyrelser som berörs. Det ska även finnas möjlighet till ersättning för objekt som 

visserligen understiger beloppsgränsen, men där komplexitetskriteriet är särskilt 

framträdande.  

Ersättning ska, enligt Trafikverkets förslag, utgå för länsstyrelsens åligganden som följer av 

krav ställda i miljöbalken kopplade till det aktuella objektet. Det betyder att en stor del av 

länsstyrelsens arbete med projektet avlastas även om de arbetsinsatser som länsstyrelserna 

utför som följer av åligganden enligt bland annat plan- och bygglagen och kulturmiljölagen 

inte ersätts. Trafikverket föreslår att ersättningen maximalt ska kunna uppgå till 0,1 procent 

av objektets beräknade totalkostnad. 

För att Trafikverkets förslag ska kunna börja tillämpas krävs författningsändringar. 

Regeringen har ännu inte beslutat om några sådana. Trafikverket vet därför inte hur 

modellen för resurshantering slutligt kommer att se ut. Trafikverket har i sin 

sammanställning nedan utgått från det förslag myndigheten redovisade i maj 2020 och 

redovisningen bör alltså ses som preliminär.  

De maximala ersättningsbelopp som anges i tabell 22 är preliminära och kommer att 

hanteras i särskild ordning. Inga investeringsåtgärder under beloppsgränsen 5 miljarder 

kronor som uppfyller komplexitetskriteriet enligt Trafikverkets förslag har identifierats. 

Tabell 22 Objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser. Miljoner kronor. 

Total 
objektskostnad, 
prisnivå 202102 

Preliminärt maximalt 
ersättningsbelopp 

Göteborg–Borås, del av nya stambanor 43 572 44 

Hässleholm–Lund, del av nya stambanor 28 070 28 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny 
järnväg 

15 748 16 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå ny järnväg 23 269 23 

Summa maximal ersättning 110 
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7.9. ERTMS och relaterade järnvägstekniska system 

7.9.1. Befintlig signalanläggning 

Signalanläggningen i den svenska järnvägsinfrastrukturen behöver renoveras. Dessutom 

finns behov av att standardisera och modernisera den för att effektivisera dess förvaltning 

och möjliggöra en mer effektiv och robust tågdrift. En stor del av Trafikverkets signalsystem 

måste bytas ut inom tjugo år till följd av uppnådd teknisk livslängd. I dagsläget har 

10 procent av ställverken nått sin tekniska livslängd och redan till 2026 kommer en 

betydande del av den övriga signalanläggningen att ha passerat sin tekniska livslängd. En 

omfattande reinvestering är därför nödvändig för att minst upprätthålla dagens kapacitet 

och tillgänglighet i järnvägssystemet samt säkra tillgången till viktiga komponenter. 

Reinvesteringen är också nödvändig för att vidmakthålla och fortsatt säkra tillgången på 

medarbetare med rätt kompetens, vilka i annat fall riskerar att välja mer expansiva 

arbetsmarknader.  

7.9.2. ERTMS och EU 

Sverige har åtagit sig att följa EU:s krav genom att signalanläggningar som inte medger 

interoperabilitet successivt ska fasas ut. När det gamla signalsystemet ersätts sker det därför 

samordnat med införandet av ERTMS, som är en europeisk standard för tågskyddssystem 

(European Rail Traffic Management System). EU:s vision med ERTMS är att minska 

järnvägens konkurrensnackdelar, i form av bristande driftskompabilitet och 

interoperabilitet, gentemot andra trafikslag. Med en gemensam standard för den europeiska 

järnvägen förenklas trafiken över gränserna och ett gemensamt tågskyddssystem är ett steg 

på vägen mot denna vision. I förordningen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 

har länderna i Europa med vissa förbehåll åtagit sig att införa ERTMS på stomnätet senast 

2030. Enligt Kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för 

driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i 

järnvägssystemet i Europeiska unionen, ska medlemsstaterna upprätta en nationell plan för 

genomförandet av TSD. Trafikverket överlämnade sitt förslag till genomförandeplan till 

regeringen i juni 2017. 

7.9.3. Införande av ERTMS i Sverige, tidplan och genomförande 

Den nu uppdaterade tidplanen för införandet av ERTMS i Sverige baseras bland annat på 

hanteringen av nya styrområden som uppstår när antalet ställverk i signalanläggningen 

minskas från dagens 750 till ungefär 160. Ordningsföljden och takten på införandet av nya 

styrområden baseras på flera faktorer. En faktor är EU-krav på införandet av ERTMS på 

stomnät (2030) samt övrigt nät (2050). Ett införande av ERTMS planeras vara klart på hela 

det svenska järnvägsnätet under åren 2040–2045 och det svenska stomnätet har ett 

planerat införande kring år 2040.  

Som en följd av ett annat EU-beslut och skärpta krav i Tyskland ökar användningen av 

godsvagnar utrustade med bromsar i kompositmaterial i Sverige. Det har identifierats ett 

antal risker kopplade till användningen av sådana bromsblock under nordiska 

vinterförhållanden. För att hantera dessa risker finns bland annat rekommendationer om att 

under sådana förhållanden framföra godståg i lägre hastighet, något som får negativ 

påverkan på såväl punktlighet som kapacitet i järnvägssystemet. ERTMS hanterar denna 

kapacitetspåverkan bättre än det nuvarande signalsystemet ATC (Automatic Train Control). 

Därför prioriteras styrområden i de norra delarna av Sverige. Det är även i linje med 

tågföretagens önskemål om att införa ERTMS från norr till söder. För att kunna 

vidmakthålla ATC-anläggningen med hjälp av återanvända komponenter från styrområden 
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där ERTMS införts, måste dock styrområden i södra Sverige och utanför stomnätet 

prioriteras i en större utsträckning vid en tidplan med slutår 2040–2045.  

Styrområdenas inbördes geografiska placering är ytterligare en faktor för att bland annat 

undvika öar av styrområden med avvikande tågskyddssystem jämfört med omgivningen. Ur 

ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms ERTMS-öar (som uppstår i inledningen av ERTMS-

införandet) vara mindre kritiska än ATC-öar (som uppstår i slutet av ERTMS-införandet).  

Införandet av ERTMS får inte leda till alltför stora inskränkningar av järnvägens 

tillgänglighet under byggskedet eller mellan olika byggetapper. Ur ett kapacitetsperspektiv 

beaktar således ordningen och takten på införandet av nya styrområden även 

framkomlighet, nya eller befintliga omledningsvägar samt effekter av andra planerade 

kapacitetsinskränkande investerings- och underhållsåtgärder. Trafikverket bedömer att 

fordon efter 2029 måste vara utrustade med ERTMS ombordutrustning för att kunna 

trafikera den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. En tydlig och fastställd plan 

efterfrågas av järnvägsföretagen, för att dessa ska hinna vidta de åtgärder som krävs för att 

fortsatt bedriva tågtrafik. En sådan plan redovisas i regeringsuppdraget relaterat till 

införandet av ERTMS.77 

7.9.4. Kostnader för införande av ERTMS och finansiering 

Trafikverkets kostnadsberäkningar för införandet av ERTMS i svensk järnväg omfattar 

endast införande i signalsystemets markanläggning. Genomförda kostnadsberäkningar 

baseras på nya arbetssätt och tekniklösningar. Maximal kostnadseffektivitet med tiotals 

procents reduktion från dagens nivå uppnås 2028 och får effekt på alla styrområden som tas 

i bruk från 2032 och framåt. Genomförda förändringar av tekniska regelverk ingår och 

beräknas ge några enstaka procents kostnadsreduktion.  

En viktig faktor vid införandet av ERTMS är att många transportföretag, och särskilt 

godstransportföretag idag har svårt att ekonomiskt motivera och finansiera prototyper för- 

och serieinstallationer av den utrustning som ERTMS kräver. Det finns en möjlighet att söka 

EU-bidrag (CEF) för bland annat detta syfte, och Trafikverket har åtagit sig att koordinera 

sådana ansökningar. Det finns dock ingen garanti för att EU beviljar bidrag. Ansökta belopp 

kan också reduceras och då riskerar åtgärden att utebli. Det innebär att genomförandet av 

statens åtagande att införa ERTMS försvåras. Trafikverket föreslår därför ånyo att det bör 

utredas om det är möjligt för staten att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS i fall 

där EU-bidrag har sökts men inte beviljats eller endast beviljats till någon del. 

Ytterligare ett motiv till statlig medfinansiering av ombordutrustning är att införandet av 

ERTMS medför att funktionalitet överförs från infrastruktur till fordon. Denna överflyttning 

kommer även att öka i omfattning vid vidareutveckling av ERTMS, men även relaterade 

teknikutvecklingar (till exempel från nuvarande GSM-R till FRMCS (Future Railway Mobile 

Communication System). Det finns också ett stort antal fordon på terminaler och 

godsbangårdar samt arbetsfordon som är nödvändiga för järnvägssystemets funktion, men 

som har materiella värden som understiger kostnaden för en fordonskonvertering.  

Ovanstående beskrivning tyder på att den nuvarande hanteringen är otillräcklig och att den 

principiella frågan om statlig medfinansiering av ombordutrustning måste lösas på kort sikt, 

men i än högre grad för att säkra framtida teknikutveckling och det svenska 

järnvägssystemets funktionalitet och konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. En 

utebliven medfinansiering (eller motsvarande lösning) medför antingen en 

77 Trafikverket (2021), Analys och kvalitetssäkring av införandet av ERTMS i det svenska 
järnvägssystemet – Slutredovisning. Publikation 2021:243. 
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strukturrationalisering inom branschen, med utslagning av mindre aktörer, eller ett 

järnvägssystem som inte fullt ut tar tillvara den digitala utvecklingens möjligheter.  

7.9.5. Järnvägstekniska system relaterade till ERTMS 

I och med det tekniska, geografiska och tidsmässiga beroendet mellan olika system i 

infrastrukturen och i fordon är det viktigt med en långsiktighet och stabilitet i planeringen 

för ERTMS. Det är också viktigt eftersom flera av järnvägssystemets aktörer har långa 

ledtider samt att stora investeringar och resursbehov i samband med införandet av ERTMS 

måste samordnas. Ett exempel är fiber (opto 2.0) där den nuvarande omfattningen måste 

utökas till hela järnvägsnätet. Ett annat exempel är radionätet (GSM-R) som måste 

kompletteras och förberedas för konvertering till FRMCS.  

En finansiering av vidareutvecklingen av ERTMS är nödvändig för att Trafikverket ska 

kunna ta steget till nya TSD:er och realisera den aktuella införandeplanen. 

Vidareutvecklingen är också nödvändig för att sänka de framtida kostnaderna för att införa 

och vidmakthålla ERTMS.   

7.9.6. Införande av ERTMS i andra länder i EU 

Införandet av ERTMS ska vara genomfört i Europa på stomnätet 2030 och övrigt nät 2050. 

Enligt de senaste införandeplanerna skiljer sig tidpunkterna för införande åt mellan olika 

länder. Danmark avser att införa ERTMS i den västra delen 2027 och på hela järnvägsnätet 

till 2030. Norge planerar att införa ERTMS på sitt stomnät till 2025 och hela nätet till 2034. 

Finland planerar att stomnätet ska vara utrustat med ERTMS till 2035 och hela nätet till 

2040. Italien och Österrike planerar att införa ERTMS på stomnätet till 2030, där Italien 

planerar att ha infört ERTMS på hela järnvägsnätet till 2036. Tyskland planerar att införa 

ERTMS på strax över 40 procent av stomnätet till 2030, med möjlighet att trafikera mellan 

Danmark och Österrike. Införandet på hela det tyska stomnätet är planerat till 2035. 

Nederländerna inför ERTMS i etapper där hela järnvägssektorn steg för steg går över till det 

nya systemet. Fram till 2031 kommer Nederländerna att utbilda mer än 15 000 personer, 

den rullande materielen kommer att konverteras samt sju spåravsnitt och de norra banorna 

kommer att få ERTMS. Från 2050 kommer ERTMS att vara standardsäkerhetssystemet i 

hela Nederländerna.  

Enligt Sveriges motsvarande planer ska ERTMS vara infört på hela stomnätet till 2035. I 

ovan nämnda regeringsuppdrag föreslår Trafikverket emellertid att införandet på stomnätet 

ska vara klart under 2040 och hela nätet därefter. Även om Sverige och grannländerna 

samordnar sitt införande av ERTMS vid gränsövergångarna planerar Norge och Danmark 

att vara klara tidigare på nationell nivå. Detta visar sammanfattningsvis att Sverige varken 

är först eller sist med införandet av ERTMS. 

7.9.7. Konsekvenser av ett försenat införande av ERTMS 

Det finns inga realistiska alternativ till att införa tågskyddssystemet ERTMS. Att bibehålla 

och reinvestera i ATC är inte kostnadseffektivt, det gäller både ur ett investerings- och 

underhållsperspektiv, men framför allt ur ett framtidsperspektiv. Redan idag är det billigare 

att bygga med ERTMS än med ATC och denna skillnad kommer troligtvis att öka med tiden. 

En anledning till detta är att ERTMS har färre komponenter i anläggningen än vad ATC har. 

Det bidrar även till att ERTMS har lägre förvaltningskostnader. Därmed genererar ERTMS 

lägre livscykelkostnader än ATC ur ett infrastrukturperspektiv. Samtidigt finns det en 

underhållsskuld i järnvägsinfrastrukturen där befintlig signalanläggning måste bytas ut. Alla 

ATC-system måste i någon form byggas om eller bytas ut vid en konvertering till ERTMS. 

Det innebär att en extra ATC-åtgärd kan göra att kostnaden för ett styrområde blir 

40 procent högre för att nå ett slutläge med ERTMS. Det finns ungefär 160 styrområden i 
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Sverige som berörs. Ett utdraget införande av ERTMS blir således dyrare ur ett 

livscykelperspektiv för signalsystemet, även om ERTMS förväntas bli allt billigare över tid. 

Den då kvarvarande ATC-anläggningen måste underhållas en längre tid till en högre 

kostnad och ett antal fördyrande ATC-mellansteg måste användas för att möta 

reinvesteringsbehovet. Samtidigt minskar signalanläggningens robusthet och risken för 

trafikstörningar ökar eftersom det är en ökande brist på både komponenter och 

kompetenser relaterade till ATC. 

En annan nackdel med att dra ut på införandet av ERTMS är att det ger förbättrade 

förutsättningar för många andra åtgärder i anläggningen, exempelvis kapacitetsökning. 

Samtidigt blir det mindre möjligheter att genomföra nya åtgärder i kommande nationella 

planer, eftersom ERTMS-relaterade åtgärder som ersatts med kostsamma extra ATC-

åtgärder under innevarande nationella plan endast skjutits på framtiden. Dock måste de 

genomföras förr eller senare för att uppfylla regelkrav och för att minska underhållsskulden. 

Vissa planerade åtgärder får enligt lagkrav endast genomföras med ERTMS och ett utdraget 

införande skulle bidra till fler ERTMS-öar under en längre tid, vilket påverkar trafiken 

negativt. Kortsiktigt är det, för järnvägsföretag med endast nationell trafik, ekonomiskt 

fördelaktigt att fortsätta med ATC. För järnvägsföretag med gränsöverskridande trafik är det 

ogynnsamt eftersom dessa fordon måste utrustas för både ERTMS och ATC.  

ATC-systemet kommer med sin begränsade funktionalitet och utvecklingspotential inte att 

ge stöd åt flera av de smarta digitala lösningar som idag växer fram i allt snabbare takt. Det 

beror på att dagens mjukvara inte medger funktioner som förväntas behövas i framtidens 

signalsystem. På sikt kommer det att innebära ökade kostnader för att hålla 

järnvägssystemet konkurrenskraftigt gentemot andra trafikslag. 

Samtidigt kommer vissa delar av järnvägssystemet att nå gränserna för det kapacitetsuttag 

som är möjligt med ett signalsystem som ATC. Enligt gällande regelverk för ATC är största 

tillåtna hastighet 200 km/tim, vilket gör att kapacitetshöjande åtgärder i befintlig 

anläggning som baseras på högre hastigheter än denna inte är möjlig, till exempel på 

Västkustbanan och Botniabanan. Nya banor med högre hastighet än 200 km/tim är inte 

heller möjliga att bygga med ATC.  

7.10. Länsplaner för regional transportinfrastruktur 

Länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas av regionerna och Gotlands 

kommun. Länsplanerna domineras av åtgärder på statliga vägar som inte ingår i 

stamvägnätet men kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationell plan, 

medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, och bidrag till 

kommuner som betalar ut ersättning till drift av icke statliga flygplatser. Trafikverket 

ansvarar för att genomföra de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina 

länsplaner. Regeringen har för den kommande planperioden preliminärt avsatt drygt 

42 miljarder kronor för investeringsåtgärder och statlig medfinansiering av regionala vägar, 

som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Regeringen har vidare, i direktivet för 

åtgärdsplaneringen 2022–2033, fördelat det avsatta beloppet per län. Respektive läns 

genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till verkligt utfall 

av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. De länsvisa 

planerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2022. Den slutliga 

fördelningen av ramar mellan den nationella planen och länsplanerna kommer att fastställas 

av regeringen genom beslut i nationell plan.  

Regeringen gjorde i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige, bedömningen att beloppsgränsen för namngivna objekt i 
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länsplaner borde höjas från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Länsplanerna ska 

således redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad på minst 50 miljoner kronor. 

Som framgår i avsnitt 7.1 föreslår Trafikverket att potter avsätts för dels ökad och säker 

cykling, dels mittseparering och mitträffling. 

7.11. Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget 

I detta kapitel beskrivs de övriga verksamheter och investeringar som finansieras från 

utvecklingsmedlen.  

7.11.1. Planering, stöd och myndighetsutövning 

Trafikverket föreslår att totalt 17 miljarder kronor avsätts för planering, stöd och 

myndighetsutövning. 

I planering, stöd och myndighetsutövning ingår bland annat kostnader för arbete med kort- 

och långsiktig planering av transportsystemet. Exempel på sådant arbete är framtagande av 

planeringsunderlag, planering och uppföljning av transportsystemets utveckling, medverkan 

i samhällsplanering regionalt och kommunalt samt tillhandahållande av expertstöd i olika 

funktioner för övrig samhällsplanering. Vid åtgärdsvalsstudierna använder Trafikverket 

fyrstegsprincipen som stöd för att lösa behov av brister i transportsystemet. En viss del av 

kostnaderna kopplat till steg 1- och steg 2-åtgärder finansieras också genom denna 

anslagspost; det kan exempelvis gälla arbete med samverkan, hastighetsgränser, 

lokaliseringsfrågor, markanvändning och vägvisning. Inom anslaget finansieras också 

informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder, vilka beskrivs mer utförligt i kapitel 4. 

Ökade investeringsvolymer medför ökad omfattning av åtgärdsvalsstudier, planering och 

uppföljning av åtgärder, samhällsplanering, utredningar och bristanalyser. Detta behov av 

planering behöver ske ett till två år innan volymökningarna i genomförandeskedet. När 

projekten sedan har nått projekterings- och genomförandefas uppstår ett ökat behov av 

styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder. Under planperioden ser 

Trafikverket att det är främst för styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder 

som behoven ökar. 

Inom anslagsposten finansieras även teknikutveckling som sker för att utveckla nya 

produkter eller metoder som löpande ska användas vid investeringar och reinvestering och 

som inte direkt går att koppla till ett enskilt investeringsprojekt. I det föreslagna beloppet 

för planering, stöd och myndighetsutövning har Trafikverket räknat med ett ökat behov för 

teknikutveckling, främst kopplat till järnvägsanläggningen, på drygt 1 miljard kronor.  

7.11.2. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan AB 

Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB (IBAB) för driften och 

beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet avser 

järnvägsdriften för Öresundsbron och beräknas uppgå till 4,5 miljarder kronor. Båda 

bidragen regleras genom avtal mellan staten och IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet. 

7.11.3. Räntor och amorteringar 

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos 

Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar vilka 

återbetalas med anslag och beräknas uppgå till 25,7 miljarder kronor för perioden 2022–

2033. Anslagen för år 2022 beräknas uppgå till 295 miljoner kronor för väg och drygt 

1,7 miljarder kronor för järnväg. I uppdraget med att ta fram nationell plan för 

transportinfrastruktur 2022–2033 beaktar Trafikverket de räntesatser som lånen redan är 

bundna till hos Riksgälden. Stora delar av lånen räntebinds jämnt över åren för att 
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minimera ränterisken och för att uppnå en stabil räntekostnad. Vid nyupplåning använder 

Trafikverket de räntesatser som Konjunkturinstitutet78 tar fram i sin prognos samt en 

säkerhetsmarginal för oväntade räntehöjningar. Trafikverkets beräknade ränteantagande i 

nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är enligt följande: år 2022: 

1,60 procent, år 2023: 1,85 procent, år 2024: 2,05 procent, år 2025: 2,25 procent, år 2026: 

2,93 procent, år 2027: 3,07 procent, år 2028: 3,18 procent och åren 2029–2033: 

3,45 procent som är den teoretiska långsiktiga jämviktsräntan.  

7.11.4. Driftbidrag till icke statliga flygplatser 

Enligt regeringens uppdrag ska den nationella planen omfatta driftbidrag till icke statliga 

flygplatser. Utöver detta disponerar Trafikverket medel för att täcka kostnader för vissa 

flygtrafiktjänster, samt utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga funktioner 

på vissa flygplatser. För planperioden har drygt 1 miljard kronor avsatts för dessa ändamål. 

Dessa medel ingår i utvecklingsramen för nationell plan, men inte i ramanslaget enligt 

Trafikverkets regleringsbrev79. 

Bestämmelser om driftbidrag finns i förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga 

flygplatser.  

Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska myndigheten genom 

överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av 

flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap, för att samhällsviktiga 

transporter ska kunna utföras.  

7.12. Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning 

Vissa större brister i transportsystemets funktion saknar färdiga åtgärdsförslag men där 

preliminära bedömningar ändå pekar på att kostnaderna för att åtgärda bristerna kan 

komma att överstiga 1 miljard kronor. Trafikverket använder i dessa situationer begreppet 

utpekad brist för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva 

hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. I samband med 

fastställelsebeslutet 2018 fick Trafikverket i uppdrag att utreda sexton så kallade brister i 

syfte att de skulle vara så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och 

planrevidering.  

Svenska och danska regeringen gav därutöver Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafik- 

bygge- og boligstyrelsen i uppdrag att genomföra en strategisk analys för att förbättra 

kunskapsläget kring en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 

De bristanalyser som sedan dess genomförts har genererat kunskap om en stor mängd 

åtgärder som bedöms vara prioriterade. Dessa finns redovisade på Trafikverkets 

webbplats80. Planeringsförutsättningarna för åren 2022–2033 har inte medgett att några 

åtgärder från bristanalyserna, annat än undantagsvis, har kunnat inrymmas under 

planperioden. För flera av dem kommer tills vidare fördjupade utredningar att göras av 

Trafikverket för att ytterligare belysa och värdera åtgärder inför kommande 

planrevideringar. I den del som omfattar en ny fast förbindelse över Öresund mellan 

Helsingborg och Helsingör har analysen resulterat i bland annat olika utformningsförslag, 

78 Trafikverket har haft diskussion med Konjunkturinstitutet kring vilken säkerhetsmarginal som ska 
användas för oväntade räntehöjningar. 
79 Trafikverkets regleringsbrev 2021, anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur. 
80 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-202220332037/ovriga-underlag-forslag-till-nationell-
plan-202220332037/ 
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kostnadsberäkningar, trafikprognoser samt samhällsekonomiska och finansiella analyser i 

enlighet med svensk och dansk metodik. 

Trafikverket föreslår i detta planförslag följande utpekade brister: 

 Fördjupad utredning av stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och

långa restider. Fokus föreslås ligga på delen mellan Karlstad och riksgränsen.

Bakgrunden är att den norska regeringen har gett Jernbanedirektoratet ett uppdrag att

påbörja en utredning av järnvägsförbindelsen Oslo–Stockholm. En dialog mellan

Jernbanedirektoratet och Trafikverket har inletts och myndigheterna är överens om att

det vore värdefullt att genomföra en gemensam utredning som bland annat undersöker

möjligheterna att etappvis utveckla stråket samt ser över alternativa sätt att finansiera

föreslagna åtgärder.

 Stångådals- och Tjustbanorna. Banorna går mellan Södra stambanan i Linköping och

Kalmar respektive Västervik. Införandet av det nya signalsystemet ERMTS medför stora

investeringsbehov i dessa banor som idag är relativt lågtrafikerade och har låg

hastighetsstandard. En namngiven reinvestering kommer därför att genomföras för att

ersätta dagens unika radioblocksystem. Utöver det föreslås banornas betydelse för

regionförstoring för fortsatt utredning.

 Utveckling av högvärdig kollektivtrafik på väg i storstadsregionerna Stockholm,

Göteborg och Öresundsområdet. Snabba bussar är ett kostnadseffektivt sätt för ökad

tillgänglighet med kollektivtrafik i storstäder. I Stockholm och Göteborg finns bred

samsyn om potentialen i att utveckla regional snabb, kapacitetsstark busstrafik som

komplement till spårtrafiken. Men trängseln i vägsystemet sänker bussarnas hastighet

och behovet av framkomlighetsåtgärder är stort. Bristen behöver särskild

uppmärksamhet eftersom ansvaret för att genomföra åtgärder delas mellan regionerna

som huvudman för trafiken samt stat och kommuner som väghållare.

 Anläggning för tjänst (järnvägens sidosystem) – fördjupad utredning.

Trafikverket behöver fördjupa sin kunskap om brister, åtgärder och möjligheter att

finansiera förvaltning och utveckling av anläggningar för tjänst. Två prioriterade

utredningsområden är dimensionering av rangerbangårdar och uppställningskapacitet i

storstadsområdena.

 Digitalisering av sjöfart.

Ett utökat digitalt teknikstöd skulle kunna öppna upp för bättre utnyttjande av

sjöfartens infrastruktur, högre sjösäkerhet i farlederna och bidra till utvecklingen av nya

digitala lösningar. Digital teknik skapar också förutsättningar för att effektivisera

hamnanlöpen och underlätta kopplingen till andra trafikslag. Det pågår ett flertal

utvecklingsprojekt på området, men insatserna behöver intensifieras för att åtgärder ska

kunna implementeras på bredare front. Samtidigt behöver det klargöras hur

investeringar i ny teknik inom sjöfarten kan finansieras.
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8 Förslag på åtgärder per stråk och noder 

8.1. Inledning 

I detta kapitel redovisas åtgärder som ingår i planförslaget. 

Åtgärderna redovisas på två detaljeringsnivåer. Den första nivån visar de namngivna 

investeringarna och de namngivna reinvesteringarna som ingår i planförslaget med 

byggstart under planperioden, se figur 33 i avsnitt 8.2.  

Nästa nivå redovisas i efterföljande avsnitt och ger en mer detaljerad bild av åtgärderna 

utifrån fyrstegsprincipen, redovisat på stråk i sex geografiska områden.  

För mer information om de brister som respektive namngiven investering bidrar till att lösa 

hänvisas till underlagsrapporten Geografiska brister på systemnivå81 och 

underlagsrapporten för namngivna investeringar82. 

De typer av åtgärder som redovisas i det här kapitlet är: 

 exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder som påverkar efterfrågan på

transporter eller som effektiviserar användningen av befintligt transportsystem

 Vissa åtgärder är generella över landet och dessa beskrivs i exempelvis kapitel 4.1.

Andra åtgärder är mer regionsspecifika, och exempel på sådana beskrivs samlat per

geografiskt område.

 exempel på trimnings- och miljöåtgärder

 Det avser nya åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och som kan vara

i både befintlig och ny sträckning. Exempel på åtgärder redovisas utifrån aktuell

verksamhetsplan för de första åren i den kommande planperioden.

 namngivna reinvesteringar i befintlig infrastruktur, till exempel broar och

järnvägsspår

 namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.

Dessutom redovisas i tabellform de ytterligare namngivna objekt som övervägts för 

planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

8.2. Större investeringar och reinvesteringar i Sverige 

I figur 33 redovisas en övergripande bild av de större åtgärderna i planförslaget. De åtgärder 

som visas är  

 namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor på det statliga

stamvägnätet, det statliga järnvägsnätet samt slussar och farleder, och

 namngivna reinvesteringar med en kostnad över 300 miljoner kronor på de statliga

vägarna och järnvägarna.

Dessa redovisas också i tabeller i efterföljande avsnitt. 

81 Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018–2029. Publikation 2020:271. 
82 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. 
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Figur 33 Namngivna investeringar och reinvesteringar i Sverige. 

415



146 (224) 

8.3. Norra Sverige 

Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län. 

I figur 34 nedan visas en karta över norra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 23–26 nedan.  

Figur 34 Åtgärder i norra Sverige. 
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8.3.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I samhällsplaneringen sker en ständigt pågående dialog med kommuner som är i skeden av 

befolkningsminskning, utveckling och stadsomvandling. På strategisk nivå sker en dialog 

med bland annat näringslivet, i syfte att trimma systemet och hitta smarta lösningar för 

ökad tillgänglighet och effektivitet. Exempel på aktörer som Trafikverket har en hög grad av 

samverkan med är turistnäringen, rennäringen, sjöfarten, akademin, skogsnäringen, 

gruvnäringen, Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning (RTAF), kollektivtrafikaktörer samt intressenter i Finland, Norge och 

Ryssland. Exempel på åtgärder är synkroniserade tidtabeller mellan buss och nattåg, höjd 

nivå på vinterdrift av väg, angöringsplatser för montering av snökedjor, ITS-lösning för 

luftkvalitet, trafikering, ökad bärighet på bro och samverkan för säkrare och effektivare 

lavinvarningssystem Norge–Sverige.  

8.3.2. Förslag på namngivna reinvesteringar  

De åtgärder som redovisas i tabell 23 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.83 

Tabell 23 Namngivna reinvesteringar i norra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A Malmbanan, Boden–Harrträsk, spår- och växelbyte 

B Malmbanan, Gällivare–Råtsi, spår- och växelbyte 

C Malmbanan, Boden–Murjek, Murjek–Gällivare, kontaktledning 

D Pite- och Skelleftebanan, spårbyte 

E Stambanan genom Övre Norrland, Långsele–Vännäs, kontaktledning 

F Stambanan genom Övre Norrland, Vännäs–Boden S, kontaktledning 

83Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.3.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 24 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 24 Trimnings- och miljöåtgärder i norra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

G E4, Förbi Börjelslandet 

H E4, Sangis Bredviksheden samt Raggdynan, faunapassage 

I E4, Granberget, faunapassage 

J Stambanan genom Övre Norrland, Umeå Ö, nya växlar och förlängning av plattform 

K Stambanan genom Övre Norrland, Boden C, höjning av plattform 

L E10, Gyljen, gång- och cykelväg genom Gyljen 

M E10, Liikavaara, förbifart 

N E10, Katterjåkk, hållplats och planskild passage 

O Malmbanan, Luleå–Gällivare, Södra omloppet, största tillåtna axellast 32,5 ton 

P Malmbanan, plankorsningsåtgärder 

Q 
Malmbanan, Gällivare–Kiruna, förlängning av mötesstationer Lina älv, Harrå och 
Fjällåsen 

R Malmbanan, Kalixfors–Råtsi, faunapassage 

S E12, Oskyddade trafikanter förbi Brännland 

T E12, gång- och cykelbro Vindelälven, Vännäsby 

U E45, Nuolajärvikorsningen 

V E45, Kåbdalis, trafiksäkerhetsåtgärder 

W E45, Dorotea, trafiksäkerhetsåtgärder 
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8.3.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 25 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar samt i en 

farled. Bland annat kommer de flesta delsträckor utan mötesseparering på E4 i Västerbotten 

att få mötesseparering, vilket möjliggör kortare restider och höjd säkerhet för vägtrafik och 

oskyddade trafikanter. Några kortare sträckor återstår där samordning behövs med 

pågående järnvägsprojekt. En utbyggnad av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå 

har påbörjats och fortsättningen mellan Skellefteå och Luleå inleds. Farleden till Luleå får 

ökad kapacitet och säkerhet. De södra delarna av Malmbanan åtgärdas för att klara större 

axellaster, vilket innebär kapacitetsförbättringar.  

Tabell 25 Namngivna investeringar i norra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 E4, Salmis–Haparanda (pågående) 

2 Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. (pågående) 

3 E4/E12, Umeå (pågående) 

4 Norrbotniabanan Umeå–Dåva, ny järnväg (pågående) 

5 E4, Sikeå–Gumboda, mötesseparering (pågående) 

6 Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled (pågående) 

7 E10, Morjärv–Svartbyn 

8 E10, Avvakko–Lappeasuando 

9 Malmbanan, Sikträsk, bangårdsförlängning 

10 E4, Gumboda–Grimsmark, mötesseparering 

11 Norrbotniabanan, (Umeå) Dåva–Skellefteå, ny järnväg 

12 E10, Kauppinen–Kiruna, mötesseparering 

13 Malmbanan, Nattavaara, bangårdsförlängning 

14 E4, Broänge–Daglösten, mötesseparering 

15 E4, Daglösten–Ljusvattnet, mötesseparering 

16 Luleå C, flytt av personvagnsuppställning (etapp 1) 

17 Luleå C, ombyggnad av personbangård (etapp 2) 

18 Malmbanan, Kiruna–Riksgränsen, största tillåtna axellast 32,5 ton 

19 Malmbanan, Svappavaara–Kiruna, största tillåtna axellast 32,5 ton 

20 Norrbotniabanan, Skellefteå–Luleå, ny järnväg 

21 E4, Förbifart Skellefteå 

22 
Stambanan genom Övre Norrland, Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår 

23 ERTMS, Trafikledningscentral Nord, Malmbanan 

24 Kiruna, ny järnvägsstation 
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8.3.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 26 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 26 Ytterligare namngivna objekt i norra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej 
rangordnade 

E4, Grimsmark–Broänge, mötesseparering 

E12, Kulla–Norrfors, mötesseparering 

E4, Ljusvattnet–Yttervik, mötesseparering 

E10, Mertainen–Kauppinen, mötesseparering 
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8.4. Mellersta Sverige 

Regionen består av Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län. 

I figur 35 nedan visas en karta över mellersta Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 27–30 nedan. 

Figur 35 Åtgärder i mellersta Sverige. 
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8.4.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I mellersta Sverige förs en dialog med regioner, kommuner, länen och andra aktörer när det 

gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samverkan sker i tidiga 

planeringsskeden för samordnad planering och kostnadseffektiv utformning. Dialog förs 

med näringslivet om effektivisering av godstransporter och överflyttning av gods från väg till 

järnväg och sjöfart. 

Det har upprättats en särskild trafiksäkerhetsgrupp med syfte att driva 

trafiksäkerhetsarbetet strategiskt, med handlingsplan och målstyrningsarbete. Det utreds 

också förslag om kostnadseffektiva åtgärder i byar med randbebyggelse efter det 

lågtrafikerade vägnätet med stor andel tung trafik, exempelvis geofencing, kvalitetssäkring 

av transporter och bygdeväg84. Det pågår ett samarbete med Örnsköldsviks och Sundsvalls 

kommuner för att minska partikelhalter (sopning, dammbindning), och Trafikverket 

medverkar i regionala samarbeten om luft, miljö och klimat i Jämtland, Dalarna och 

Västernorrland.  

8.4.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 27 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.85 

Tabell 27 Namngivna reinvesteringar i mellersta Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A Ådalsbanan, Västeraspby–Långsele, spårbyte 

B Stambanan genom Övre Norrland, Bräcke–Långsele, kontaktledning 

C Dalabanan, Siljansbanan, kontaktledning 

84 Bygdeväg eller bymiljöväg är de svenska benämningarna på en landsväg med extra breda 
vägrenar, och ett smalare körfält i mitten avsett för bilar. Syftet är att underlätta för cyklister och 
fotgängare. 
85 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.4.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 28 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 28 Trimnings- och miljöåtgärder i mellersta Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

D E14/E45, Jämtland, gång- och cykelåtgärder 

E Dalabanan, Säter, tillgänglighetsanpassning av station inkl. gång- och cykeltunnel 

F Mittbanan, Sundsvall–Ånge, Erikslund, samtidig infart 

G 
Bergslagsbanan, Gävle–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inkl. 
vägskyddsåtgärder 

H Norra stambanan, Gävle–Ockelbo, spårunderbyggnad, största tillåtna axellast 25 ton 

I Mora-Älvdalen/Vika, Morastrand–Lomsmyren, elektrifiering 

J Mittbanan, Nälden, ny plattform inkl. plankorsningsåtgärder 

K Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika, plankorsningsåtgärder 

L E16, Hofors, genomfart 

M E45, Jämtland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och miljöåtgärder (stängselsystem) 

N Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län, plankorsningsåtgärder 

O Väg 583, Gävle, skydd av vattentäkt 

P E14, Grytan–Erikslund, stängselsystem 
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8.4.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 29 ett antal viktiga förbättringar i vägar och järnvägar. Till 

exempel kommer återstående delsträckor på E4 att bli mötesseparerade tillsammans med 

några delsträckor på E14, E16 och E45. Trafiksituationen genom Ludvika och Mora kommer 

också att förbättras. Dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan föreslås fortsätta med en 

etapp i södra infarten till Sundsvall, och med fortsatt planering och vissa förberedande 

arbeten för norra infarten till Gävle.  

Tabell 29 Namngivna investeringar i mellersta Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad 

2 Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m. 

3 Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m. 

4 Gävle hamn, järnvägsanslutning 

5 E4, Sundsvall, (pågår kvarstående etapp) 

6 E4, Kongberget–Gnarp 

7 E45/väg 70, genom Mora, steg 1–3 

8 E45, Vattnäs–Trunna 

9 E45, Rengsjön–Älvros 

10 Uppsala–Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 (pågående) 

11 Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid 

12 
Godsstråket Storvik–Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken–Kungsgården, 
mötesstation 

13 Godsstråket genom Bergslagen, kapacitetshöjande åtgärder 

14 Väg 50, genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen 

15 Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning 

16 
Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inklusive säkerhetshöjande 
åtgärder 

17 Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

18 Borlänge–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

19 E16, Borlänge–Djurås 

20 E14, Blåberget–Matfors 

21 Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana 

22 ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge 

23 Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga 
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8.4.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 30 redovisas enligt regeringens direktiv de ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 30 Ytterligare namngivna objekt i mellersta Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E14, Lockne–Optand/Förbi Brunflo 

E4, Förbi Örnsköldsvik 

Väg 56, Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen 

E16, Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering 

E 16/66, Förbi Yttermalung 

Väg 50, Förbi Grängesberg 
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8.5. Östra Mellansverige 

Regionen består av Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

I regionen finns både större städer och stora områden av glesbygd. 

I figur 36 nedan visas en karta över östra Mellansverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 31– 34 nedan. 

Figur 36 Åtgärder i östra Mellansverige. 
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8.5.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I östra Mellansverige förs en gemensam dialog och samverkan om samhällsutveckling för 

infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Mälardalsrådet och ”En bättre 

sits”. I det sistnämnda samverkar sju regioner omen gemensam storregional systemanalys. 

Utöver detta sker den traditionella dialogen med övriga planeringsorgan som region och 

kommuner.  

De behov och brister som framkommer vid dialog och samverkan resulterar i utredningar 

där åtgärder inom järnväg som differentierad tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla 

stationer), optimering av signalsystem och kortare uppehåll på vändstationer kan bli 

aktuella. Exempel på åtgärder på väg är kollektivtrafikkörfält, signalprioritering, ändrad 

utformning, tydligare skyltning och bulleråtgärder. 

8.5.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 31 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.86 

Tabell 31 Namngivna reinvesteringar i östra Mellansverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A E4, Östergötland, Linköping–Norrköping, motorväg (åtgärd i en körriktning) 

B Dalabanan, Uppsala–Avesta Krylbo, kontaktledning 

C Dalabanan, Uppsala–Sala–Avesta Krylbo, spår- och växelbyte 

D Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg–Frövi, kontaktledning 

E Godsstråket genom Bergslagen, Örebro–Frövi, spår- och växelbyte 

F Mälarbanan, Västerås–Kungsängen, utbyte signalställverk 

G Mälarbanan, Frövi–Köping, Hovsta–Jädersbruk, utbyte signalställverk 

H Mälarbanan, Tillberga–Jädersbruk, Eskilstuna–Kolbäck, spår- och växelbyte 

I Västra stambanan, Järna–Sköldinge, kontaktledning 

J Västra stambanan, Hallsberg–Sköldinge, kontaktledning 

K Södra stambanan, Katrineholm–Åby–Mjölby, kontaktledning 

L 
Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, utbyte 
radioblockeringssystem 

86 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.5.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 32 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 32 Trimnings- och miljöåtgärder i östra Mellansverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

M Anpassning av stationer till nya tåg, t.ex. Ostkustbanan Uppsala–Gävle 

N Ostkustbanan, Fullerö, vänd- och uppställningsspår norr om Uppsala 

O Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg 

P Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder 

Q E18, genom Västerås, kapacitetshöjande åtgärder 

R E20, Örebro, trafikplats Marieberg norra 

S 
Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, säkra bangårdar, 
stängsling 

T E18, Enköping, vattenskyddsåtgärder 

U E18, Bålsta, vattenskyddsåtgärder 

V E20, Laxå, faunapassage 
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8.5.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 33 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer bygget av nya stambanor för höghastighetståg att inledas på sträckan Järna–

Linköping, och återstående dubbelspårsetapper på godsstråket genom Bergslagen mellan 

Hallsberg och Mjölby kommer att färdigställas. Dessutom föreslås att en utbyggnad av 

järnvägen till fyra spår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala–Stockholm. På 

väg föreslås förbättringar på E18, E22 och väg 50 och 56. Nya slussar kommer att 

färdigställas i Södertälje och farleden i Mälaren kommer att få bättre kapacitet.  

Tabell 33 Namngivna investeringar i östra Mellansverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Uppsala, plankorsningar 

2 Ostlänken, nytt dubbelspår, Järna–Linköping 

3 Väg 56, Kvicksund–Västjädra 

4 E22, Förbi Söderköping 

5 Väg 56, Bie–St Sundby (Alberga), Räta linjen 

6 Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår 

7 Väg 50, Medevi–Brattebro (inkl. Nykyrka) 

8 Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår 

9 Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår 

10 E18, Köping–Västjädra, kapacitetsbrister 

11 Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala–länsgränsen Stockholm) 

12 Laxå, bangårdsombyggnad 

13 Heby, mötesspår 

14 Högsjö västra, förbigångsspår 

15 Katrineholm, förbigångsspår 

16 Väg 56, Sala–Heby 

17 Väg 56, Katrineholm–Bie 

18 Frövi, bangårdsombyggnad 

19 Södertälje sluss, Mälaren 

20 Farleder i Mälaren 

21 ERTMS, Trafikledningscentral Hallsberg Norrköping 

22 ERTMS, Trafikledningscentral Stockholm Gävle 
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8.5.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 34 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent. 

Tabell 34 Ytterligare namngivna objekt i östra Mellansverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna objekt med 10 procent.  

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E20, trafikplats Gröndal–Eskilstuna, 2+2 

Hjulsta, ny- eller ombyggnad av bro87 

87 Trafikverket har för avsikt att utreda förutsättningarna för alternativ finansiering av Hjulsta ny- 
eller ombyggnad av bro. 
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8.6. Stockholmsområdet och Gotland 

Regionen består av Stockholms och Gotlands län. I figur 37 nedan visas en karta över 

Stockholmsområdet och Gotland där siffror och bokstäver motsvarar åtgärder i tabellerna 

35–38 nedan. 

Figur 37 Åtgärder i Stockholmsområdet och Gotland. 
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8.6.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I det växande storstadsområdet är det inte möjligt att till fullo tillgodose efterfrågan på 

framkomlighet i vägnätet. Följden är trängsel och en högre störningskänslighet med stor 

samhällspåverkan. Ökande restider och restidsosäkerhet påverkar punktlighet och flera 

andra leveranskvaliteter negativt. Konflikter uppstår i ambitionen att uppnå såväl mål om 

god tillgänglighet som hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.  

Ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur i kombination med andra effektiviseringar i 

samverkan med andra aktörer kan bidra till förbättrad framkomlighet och tillförlitlighet för 

person- och godstransporter samt ökad robusthet i transportsystemet. Det handlar bland 

annat om utvecklad trafikledning och prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik. 

Trafikledning har en särskilt viktig roll i att hantera störningar. En fungerande 

operatörssamverkan om trafikledning inom ramen för Trafik Stockholm är en förutsättning 

för att minimera påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Trafikstyrning har betydelse för 

framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa på de högst belastade storstadsvägarna. 

Utveckling av effektiva styrningsfunktioner som nyttjar vägsides-ITS (intelligenta 

transportsystem) och nya digitaliseringslösningar (uppkoppling, automatisering och 

elektrifiering) skapar förutsättningar för en mer effektiv användning av den befintliga och 

framtida väginfrastrukturen. 

I samverkan med regionala aktörer och transportsektorn, koordineras planerade 

trafikpåverkande åtgärder. Detta är ett effektivt verktyg för en minimerad samhällspåverkan 

vid genomförande av investeringsåtgärder och för att säkerställa och utveckla redundans i 

systemet. Vid genomförande av infrastruktursatsningar sker även samverkan för att 

underlätta hållbara resval. 

Den av Trafikverket upphandlade färjetrafiken till och från Visby har, tillsammans med 

flygförbindelserna, avgörande betydelse för Gotlands tillgänglighet. Färjan fyller viktiga 

funktioner för både godstrafik och persontrafik och påverkar förutsättningarna för såväl 

näringsliv som civilsamhälle. Det finns ett flertal hänsyn som behöver tas när det gäller 

färjetrafikens funktioner. Färjans ankomst- och avgångstider påverkar möjligheten att resa 

från och till hela ön med bil och kollektivtrafik under dygnets vakna timmar. De ger också 

viktiga förutsättningar för logistikkedjor för öns näringsliv.  
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8.6.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 35 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid i om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.88 

Tabell 35 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Exempel reinvesteringar under planperioden 

A E4, ITS Essingeleden 

B Väg 222, Skurubroarna 

C Väg 841, Stäketbron 

D Väg 263, Erikssundsbron 

E E18, länsgräns–trafikplats Jakobsberg, motorväg 

8.6.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 36 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 36 Trimnings- och miljöåtgärder i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

F E18, Stocksundsbron–trafikplats Danderyds kyrka, ITS och kollektivtrafikkörfält 

G E18, trafikplats Barkarby–trafikplats Jakobsberg, trafikstyrning 

H E4, komplettering av sido- och mitträcken på stamvägnätet, exempelvis vid Kista 

I Nynäsbanan Älvsjö–Nynäshamn, plankorsningar 

J Västra stambanan, Södertälje hamn godsbangård, ombyggnad 

K Västra stambanan, Stockholm, Huddinge, signalåtgärder 

L E4/väg 584, Bornsjön, vattenskyddsåtgärder 

M E20, Nykvarns trafikplats 

N Väg 143 och väg 147, Visby, vattenskyddsåtgärder 

88 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 

433



164 (224) 

8.6.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 37 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer E4 Förbifart Stockholm att färdigställas tillsammans med de 

kapacitetsförstärkningar i infartslederna som behövs. Arbetet med att förbereda byggstarten 

för Tvärförbindelse Södertörn pågår, och de stora satsningarna inom järnväg fortsätter 

mellan Tomteboda och Kallhäll. En anpassning av Stockholms central kommer också att 

göras. Farleden mellan Landsort och Södertälje föreslås också få bättre kapacitet och 

säkerhet.  

Tabell 37 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Farled Södertälje–Landsort 

2 Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering) (pågående) 

3 E4 Förbifart Stockholm (pågående) 

4 Kollektivtrafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering) (pågående) 

5 Barkarby, bytespunkt med anslutning till tunnelbana (pågående) 

6 Hagalund, bangårdsombyggnad 

7 E4/E20, Hallunda–Vårby, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm 

8 E4/E20, Södertäljebron, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm 

9 E4/väg 259, Tvärförbindelse Södertörn 

10 Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet (pågående) 

11 Stockholms central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan (pågående) 

12 Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering, pågående) 

13 E18, Danderyd–Arninge (pågående) 

14 Västra stambanan, Flemingsberg–Järna, upprustning av tunnlar 

15 Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering 

16 Essingeleden, riskreducerande åtgärder, upprättande av ledverk 

17 E4/E20, Tomteboda–Bredäng, ITS 

18 E18, Hjulsta–Jakobsberg, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm 

19 Alvik–Ulvsunda–Solna station, snabbspårväg (statlig medfinansiering, öppnat för trafik) 

20 Stockholms central och Tomteboda bangård, utredning 

Sverigeförhandlingen 

Älvsjö–Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer 

Roslagsbanan till city, förlängning och nya stationer 

Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik 

Hagalund, tunnelbanestation 

Stockholm, cykelobjekt 
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8.6.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 38 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 38 Ytterligare namngivna objekt i Stockholmsområdet och Gotland som övervägts för planförslaget, motsvarande 
en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E4, trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS 

E4, trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm 
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8.7. Västra Sverige 

Regionen består av Hallands, Värmlands och Västra Götalands län. 

I figur 38 nedan visas en karta över västra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 39–42 nedan.  

Figur 38 Åtgärder i västra Sverige 
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8.7.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I västra Sverige förs en dialog med regioner, kommuner och andra offentliga aktörer när det  

gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samhällsplanering för integrerad trafik- 

och bebyggelseplanering är ett viktigt verktyg, liksom trafikslagsövergripande 

störningshantering och koordinering av projekt under byggskedet, inklusive mobility 

management-åtgärder. Andra exempel är samplanering av cykel och kollektivtrafik, 

signalprioriteringar och tidtabellsplanering för bättre kapacitetsutnyttjande på järnvägen. 

Ytterligare exempel är ITS-åtgärder, där hastighetspåminnare i tätorter ger säkrare 

trafikmiljö och trafikinformationstavlor underlättar trafikledning.  

8.7.2. Förslag på namngivna reinvesteringar  

De åtgärder som redovisas i tabell 39 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.89 

Tabell 39 Namngivna reinvesteringar i västra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A E6, Getinge–Falkenberg, motorväg (betongväg med körfält i två körriktningar) 

B Värmlandsbanan, Laxå–Kil, spår- och växelbyte 

C Västra stambanan, Alingsås–Olskroken, kontaktledning 

D Västra stambanan, Falköping–Alingsås, kontaktledning 

E Göteborg, Sävenäs rangerbangård 

F Norge/Vänerbanan, Åmål–Mellerud, spår- och växelbyte 

G Norge/Vänerbanan Åmål–Kil, kontaktledning 

H Bohusbanan, Uddevalla–Strömstad, kontaktledning 

I Älvsborgsbanan, Vänersborg, Trollhätte kanal, brobyte 

89 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.7.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 40 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 40 Trimnings- och miljöåtgärder i västra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

J E45, Erikstad, Melleruds kommun, gång- och cykelväg 

K Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler) 

L E6.20, Älvsborgsbron, trafikledningsåtgärder (ITS) 

M E20, Hasslerör–Kallsjön, faunapassager 

N Viskadalsbanan, avvattningsåtgärder 

O Väg 40, Bollebygd, vattenskyddsåtgärder 

P Västkustbanan, Väröbacka, bangårdsåtgärder 

Q Västra Götaland, Värmland och Halland, stängselåtgärder vid järnväg 

R Västra stambanan, Falköping–Alingsås, stängning av plankorsningar 

S Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen 

T Västra Götaland, Värmland och Halland, tillgänglighetsåtgärder på stationer 

U Väg 26, Skövde kommun, trafikplats Loringa 

V E45, Åmål, standard- och kapacitetshöjande åtgärder 

X Bohusbanan, Uddevalla, höjning av plattformar

Y Bohusbanan, Strömstad–Skee–Överby, hastighetshöjning

Z Norge/Vänerbanan, Bengtsfors kommun, ny terminal Bäckefors

8.7.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 41 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer en av de återstående delsträckorna på Västkustbanan att byggas ut med dubbelspår 

i tunnel under Varberg, tillsammans med ny järnväg under Göteborg (Västlänken). 

Dessutom förstärks kapaciteten i stråket Göteborg–Stockholm på Västra stambanan mellan 

Göteborg och Laxå. Delsträckor på E45 tillsammans med hela E20 genom Västra Götaland 

kommer att bli mötesseparerade, undantaget delsträckan genom Alingsås. Delar av 

Göteborgs hamnbana byggs ut till dubbelspår, för ökad kapacitet, och farleden till Göteborgs 

hamn fördjupas och breddas för ökad kapacitet och sjösäkerhet. 
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Tabell 41 Namngivna investeringar i västra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Västkustbanan, Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum (pågående) 

2 Kattegattleden (pågående) 

3 Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv 

4 Värmlandsbanan, Kil–Laxå, mötesstationer (pågående) 

5 Värmlandsbanan, Laxå–Arvika, ökad kapacitet (pågående) 

6 E20, Tollered–Alingsås, (pågående) 

7 Västra stambanan, Göteborg–Skövde, kapacitetsförstärkning (pågående) 

8 E20, förbi Skara (pågående) 

9 E20, förbi Mariestad 

10 E20, Vårgårda–Vara (pågående) 

11 E20, Götene–Mariestad 

12 E20, förbi Vårgårda (pågående) 

13 Västkustbanan, Halmstad C/bangård 

14 Västsvenska paketet, järnväg (pågående) 

15 Västsvenska paketet, väg (pågående) 

16 
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv 
(pågående) 

17 E6.21, Göteborgs hamn/Lundbyleden (pågående) 

18 E6.20, Hisingsleden, södra delen (pågående) 

19 Göteborg, Olskroken, planskildhet (pågående) 

20 Norge/Vänerbanan, vändspår i Älvängen 

21 Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår 

22 Västra stambanan, Laxå–Alingsås, högre kapacitet 

23 E45, Tösse–Åmål 

24 E45, Säffle–Valnäs 

25 Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd i farled 

26 Nya stambanor Göteborg–Borås 

27 Markarydsbanan, Knäred, mötesspår 

28 E45, Järnvågen, med överdäckning av E45 

29 Västkustbanan, Väröbacka station 

30 Lund–Göteborg–Öxnered, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana 

31 ERTMS, Trafikledningscentral Göteborg 

Sverigeförhandlingen 

Göteborg, spårväg Norra Älvstranden, centrala delen 

Göteborg, citybuss Backa-stråket 

Göteborg, citybuss Norra Älvstranden (västra delen) 

Göteborg, cykelobjekt 
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8.7.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 42 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 42 Ytterligare namngivna objekt i västra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej 
rangordnade 

E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1 

E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1 

Väg 26, Halmstad–Oskarström, 2+1-väg 

E45, Vänersborg–Mellerud, etapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1 
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8.8. Södra Sverige 

Regionen omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. 

I figur 39 nedan visas en karta över södra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 43–46 nedan. 

Figur 39 Åtgärder i södra Sverige. 
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8.8.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I södra Sverige förs en gemensam och aktiv diskussion om samhällsutveckling för 

infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige 

där Skåne, Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår. 

Transportsystemet i södra Sverige är integrerat och de många stråken fyller i normalfallet 

flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför en god och kontinuerlig dialog med 

regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt prioriterade 

stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Dessutom tecknas breda 

överenskommelser om samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala 

aktörer när det gäller samhällsutveckling och infrastruktur, där fortsatt inriktning och 

ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är högt i flera stråk, och 

avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär 

utmaningar. Samverkan och diskussioner om nyttofördelning är viktiga verktyg för att 

uppnå god markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och 

attraktiv kollektivtrafik samt bättre förutsättningar för gång och cykel. 

8.8.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 43 planeras bli genomförda under planperioden. De kan 

komma att förskjutas i tid om prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga 

underhållsplan, som uppdateras årligen, finns en mer fullständig reinvesteringsplan.90 

Tabell 43 Namngivna reinvesteringar i södra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden de med en kostnad överstigande 300 
miljoner kronor 

A E22, Yttre ringvägen Malmö, motorväg (betongväg) 

B E4, Ölmstad–Huskvarna, motorväg (södergående körriktning) 

C Jönköpingsbanan, Falköping–Nässjö, kontaktledning 

D Kust till kust-banan, Hillared–Hestra, spår- och växelbyte 

E Södra stambanan, Älmhult–Hässleholm, kontaktledning 

F 
Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, 
radioblockeringssystem 

90 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.8.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 44 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 44 Trimnings- och miljöåtgärder i södra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

G Västkustbanan, Helsingborg C, tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljö 

H E22, Ronneby Väst, ombyggnad trafikplats 

I Södra stambanan, Gamlarp, anslutning för längre tåg 

J Väg 25, Växjö–Tomeshult, faunaåtgärder 

K Nässjö–Vaggeryd, plankorsningsåtgärder 

L E22, Nygård–Bälö–Gladhammar, mötesseparering 

M E22/väg 34, Ålem, korsningsåtgärd 

8.8.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 45 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer nya dubbelspår att färdigställas mellan Arlöv och Lund, liksom upprustning och 

elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo. En etapp av nya 

stambanor för höghastighetståg kommer också att påbörjas mellan Lund och Hässleholm, 

tillsammans med en av de sista återstående dubbelspårsetapperna på Västkustbanan, den 

mellan Maria och Helsingborg. Dessutom sker ett stort antal förbättringar för att säkerställa 

god framkomlighet och trafiksäkerhet i de övergripande stråken. 
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Tabell 45 Namngivna investeringar i södra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 E65, Svedala–Börringe 

2 Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg, pågående) 

3 Flackarp–Arlöv, utbyggnad till flerspår (pågående) 

4 Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår (pågående) 

5 E4, Ljungby–Toftanäs (pågående) 

6 Kapacitetsåtgärder i Skåne (pågående) 

7 Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur (pågående) 

8 E22, trafikplats Ideon 

9 E22, trafikplats Lund S 

10 E22, Fjälkinge–Gualöv 

11 E22, Lösen–Jämjö (pågående) 

12 E22, Gladhammar–Verkebäck 

13 Väg 25, Österleden i Växjö 

14 Väg 40, Nässjö–Eksjö 

15 Väg 40, förbi Eksjö 

16 Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet 

17 Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (etapp 1) 

18 Ny stambana Hässleholm–Lund 

19 Hässleholm–Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet 

20 Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58 

21 Maria–Helsingborg C, dubbelspår 

22 Alvesta, triangelspår 

23 Väg 25 Sjöatorp–Alvesta V (inklusive trafikplats, pågående) 

24 E22, Ronneby Ö–Nättraby 

25 E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält 

26 Väg 26, Hedenstorp–Månseryd 

27 E22, förbi Bergkvara 

28 Väg 26, Mullsjö–Slättäng 

29 Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana 

30 Räppe, ny station 

31 Malmö bangård, planskild spårkorsning 

32 Malmö C, fler plattformsspår 

33 Malmö C–Östervärn, dubbelspår 

34 ERTMS, Trafikledningscentral Malmö 

Sverigeförhandlingen 

Helsingborg, kollektivtrafik 

Helsingborg, cykelobjekt 

Spårväg Lund C–European Spallation Source (ESS) 91 

Lund, cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage) 

Malmö, stadsbusslinje (EL-MEX och EL-bussar) 

Malmöpendeln, Lommabanan, etapp 2 

Malmö, cykelobjekt 

91 European Spallation Source, en sameuropeisk forskningsanläggning som är under uppförande i 
Lund. ESS kommer att användas för materialforskning. 
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8.8.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 46 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 46 Ytterligare namngivna objekt i södra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent.  

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E4, Trafikplats Ekhagen 

Väg 26, Smålandsstenar–Gislaved 

Väg 40, Skogslid–Haga 

E22, genom Mönsterås 

Väg 25, Nybro, trafikplats Glasporten 

Väg 40, Toverum–Hyttan 

Väg 25,förbi Lessebo 

Väg 25, Norrleden i Växjö inkl. trafikplats 

E6, Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält 
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9 Planförslagets effekter 

I direktivet anges att Trafikverket ska redovisa analyser som visar i vilken utsträckning 

åtgärderna bidrar till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås och vilka 

målkonflikter som uppstår. Detta kapitel svarar på detta genom att effekterna av 

planförslaget beskrivs.  

Vissa delar av planförslaget består av specificerade åtgärder, och för dessa delar kan 

effekterna beskrivas relativt detaljerat. Andra delar av planförslaget består av generella 

anslag och potter, och för dessa delar måste beskrivningen bli mer övergripande. Vissa delar 

av planförslaget ingår inte alls i effektbeskrivningen: redan pågående investeringar (totalt 

66 miljarder kronor under planperioden), räntor, bidrag och myndighetsutövning 

(50 miljarder kronor), länsplanerna (42 miljarder kronor) och medel till forskning och 

innovation (8,5 miljarder kronor). 

Avsnitt 9.1 beskriver planförslagets bidrag till det övergripande transportpolitiska målet, och 

avsnitt 9.2–9.4 bidragen till funktions- och hänsynsmålen (tillgänglighet, trafiksäkerhet, 

miljö och hälsa). I avsnitt 9.5 redovisas effekter på EU:s transportpolitiska mål. 

Känslighetsanalyser och analyser av målkonflikter och målsynergier redovisas i avsnitt 9.6. 

För varje avsnitt redovisas effekterna av planens olika delar på följande sätt:  

 Vidmakthållande omfattar underhåll och reinvesteringar av väg och järnväg

(197 respektive 165 miljarder kronor). Fördelning och användning av dessa medel

samt de förväntade effekterna beskrivs i kapitel 6, samt mer detaljerat i

underlagsrapporten om vidmakthållande. Nedan sammanfattas effekterna på en

övergripande nivå.

 Trimnings- och miljöåtgärder (42 miljarder kronor) respektive stadsmiljöavtal

(9 miljarder kronor) avser mindre investeringar och åtgärder som inte specificeras i

detalj i planförslaget. Hur medlen fördelas beskrivs i avsnitt 7.1 och 7.2. I detta

avsnitt beskrivs effekterna översiktligt. Mer detaljerade beskrivningar finns i

underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.

 Namngivna investeringar är infrastrukturinvesteringar med en kostnad över

100 miljoner kronor. Effektbeskrivningen omfattar samtliga investeringar som

påbörjas under planperioden, även om de inte hinner färdigställas. Det betyder att

effektbeskrivningen omfattar 114 objekt med en total kostnad på 418 miljarder

kronor, varav 224 miljarder kronor under planperioden92. Regeringens direktiv

anger att effekterna av de tre etapperna av nya stambanor för höghastighetståg ska

redovisas separat. Effektbeskrivningen redogör därför dels för de tre

stambaneetappernas effekter (164 miljarder kronor, varav 104 miljarder kronor

under planperioden), dels för de övriga namngivna investeringar som påbörjas

under planperioden och vars effekter kunnat kvantifieras (70 objekt med en total

kostnad på 119 miljarder kronor, varav 67 miljarder kronor under planperioden).

För 41 namngivna investeringar kan inte effekterna kvantifieras utan bara beskrivas

översiktligt. Största delen av detta är ERTMS och relaterade järnvägstekniska

system som beskrivs närmare i avsnitt 7.9 (totalt drygt 61 miljarder kronor) samt

statlig medfinansiering av objekt i storstadsöverenskommelser (6 miljarder kronor

under planperioden).

92 Samlade effektbedömningar av varje enskild namngiven investering finns tillgängliga på 
www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt beslutsunderlag  
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Figur 40 sammanfattar vad som ingår och inte ingår i effektbeskrivningen samt på vilket 

sätt. 

Figur 40 Typ av effektbeskrivning av planförslagets olika delar – översiktlig beskrivning, kvantifierad beskrivning, ingen 
effektbeskrivning. Tårtbitarna motsvarar respektive plandels totala kostnad; för namngivna investeringar ingår även 
kostnader efter planperioden. 

. 

De kvantifierade effektbeskrivningarna omfattar alltså enbart den svarta delen av 

diagrammet93, och det ska understrykas att detta bara motsvarar omkring en fjärdedel av 

planförslagets totala omfattning (medräknat investeringskostnader efter planperioden).  

De kvantifierade effekterna fördelar sig enligt figur 41, uttryckt som samhällsekonomiska 

nuvärden så att deras storleksordning kan jämföras, och uppdelat på effekter från järnvägs-, 

sjöfarts- och väginvesteringar (inklusive gång- och cykelvägar). I följande avsnitt beskrivs 

effekterna mer i detalj.  

93 I praktiken är inte alla effekter möjliga att kvantifiera varför det även för den mörkgrå delen av 
diagrammet kan finnas effekter eller delar av effekter som ej kvantifierats; huvuddelen av 
effekterna bedöms dock vara kvantifierade.  
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Figur 41 Kvantifierade nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, uppdelade på typ av nytta och trafikslag, 
nuvärden i miljoner kronor. Total nettokostnad omfattar samhällsekonomisk nuvärdeskostnad för investering samt drift 
och underhåll.  

De klart största effekterna är förbättrad tillgänglighet för person- och godstrafik94, följt av 

trafiksäkerhetseffekter. För järnvägsinvesteringar är också nyttorna för transportföretag en 

betydande post. De totala nettokostnaderna i diagrammet avser den totala offentliga 

nettokostnaden, alltså nuvärdet av drift- och underhållskostnader, investeringskostnader 

och offentliga intäkter (skatter, subventioner, avgifter med mera).  

9.1. Övergripande transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Planens 

bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv respektive långsiktigt hållbar 

transportförsörjning redovisas nedan. Hur planens effekter fördelas geografiskt och över 

olika befolkningsgrupper redovisas i den kommande systemanalysen, som publiceras den 31 

januari 2022.  

9.1.1. Samhällsekonomisk effektivitet 

En samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning betyder dels att användningen av 

transportsystemet ska vara samhällsekonomiskt effektiv, dels att de offentliga medlen till 

infrastrukturens utveckling och underhåll ska användas så att samhällsnyttorna som skapas 

blir så stora som möjligt i förhållande till åtgärdskostnaderna. Det är den andra delen som 

står i fokus för den nationella infrastrukturplanen. Den första delen, transportsystemets 

användning, styrs bland annat av skatter, regleringar och offentliga transporttjänster, vilka 

inte är en del av den nationella infrastrukturplanen och därför inte behandlas här.  

Anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar ökades i infrastrukturpropositionen 

med 13 procent respektive 25 procent. Trafikverkets analyser visar att denna ökning är 

samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna består dels av att de totala långsiktiga underhålls- 

och reinvesteringskostnaderna minskar, eftersom det är långsiktigt billigare att underhålla i 

tid, dels av att anläggningens status blir bättre, vilket skapar nyttor för användarna i form av 

94 Tillgänglighet inkluderar bland annat restids- och reskostnadseffekter. 
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minskade störningar och hastighetsnedsättningar. Trafikverkets analyser visar att det hade 

varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna för vidmakthållande ytterligare. De 

samhällsekonomiska beräkningarna av vidmakthållande ger en nettonuvärdeskvot (NNK) 

på 0,7 för underhåll av järnväg och 2,8 för underhåll av belagd väg. Analyserna av 

byggnadsverk visar att det vore samhällsekonomiskt effektivt att investera i underhåll av 

byggnadsverk tidigt i planperioden för att på så sätt undvika merkostnaderna som följer av 

att förskjuta underhåll av till exempel broar och tunnlar på framtiden. Analyserna av 

bärighetssatsningar visar vidare att det är samhällsekonomiskt lönsamt att möjliggöra 

transporter med längre och tyngre fordon på väg. Totalt har satsningen för att möjliggöra 

tyngre fordon på väg en NNK på 2,5. Ett möjliggörande av längre fordon på väg skulle ha en 

NNK över 10.  

Nuvarande anslagsnivåer kommer inte att räcka för att upprätthålla anläggningens 

nuvarande funktionalitet, och det leder också till långsiktigt ökande underhållskostnader. 

Enligt analyserna som presenterades i Trafikverkets inriktningsunderlag95 skulle det 

behövas ytterligare 13 procent (26 miljarder kronor) högre anslag för järnväg respektive 

20 procent (50 miljarder kronor) högre anslag för väg för att upprätthålla dagens 

funktionalitet.  

Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet baserat på 

de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Åtgärdskostnaderna är 

relativt låga och ger stora effekter. Exempelvis åtgärder som innebär hastighetshöjning och 

kapacitetsökning inom järnvägsnätet ger generellt stora nyttor. Bulleråtgärder är 

samhällsekonomiskt lönsamma redan vid låga trafikflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder inom 

vägsystemet är generellt mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Trafikverket bedömer att 

det skulle vara samhällsekonomiskt effektivt om dessa anslag kunde ökas ytterligare. 

Stambaneetappernas samhällsekonomiska lönsamhet är negativ. Nettonuvärdeskvoten 

(NNK) är -0,6 (nettonuvärde -85 miljarder kronor) för Ostlänken, -0,8 (nettonuvärde 

- 38 miljarder kronor) för Hässleholm–Lund och -0,8 (nettonuvärde -55 miljarder kronor)

för Göteborg–Borås. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att etapperna inte används

fullt ut förrän systemet är färdigt. Givet att de första etapperna är byggda har de

sammanbindande etapperna (från Jönköping till Linköping, Borås respektive Hässleholm)

en NNK på -0,4, det vill säga fortfarande negativt men högre än de tidigare etapperna. Totalt

sett har hela systemet en NNK -0,5 (nettonuvärde -280 miljarder kronor). För närvarande

pågår ett arbete med kostnadsreducerande åtgärder, där flera åtgärder som avsevärt

minskar investeringskostnaderna även ger viss påverkan på systemets funktion och därmed

samhällsnyttorna. Effekterna av dessa förändringar är ännu inte medtagna i de beräknade

nyttorna. Bedömningen är att förändringarna kommer göra att vissa delnyttor förändras

medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i

aktuella bedömningar.

Övriga namngivna investeringar (vars effekter kan kvantifieras96) exklusive etapperna av 

de nya stambanorna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot på 0,2 och ett nettonuvärde på 

32 miljarder kronor. Inklusive stambaneetapperna blir genomsnittlig NNK -0,4 

(nettonuvärde -145 miljarder kronor). För järnvägsobjekten exklusive nya stambanor är 

genomsnittlig NNK -0,2 (nettonuvärde -26 miljarder kronor), för vägobjekten 0,9 

(nettonuvärde 47 miljarder kronor) och för sjöfartsobjekten 0,7 (nettonuvärde 11 miljarder 

kronor). Spridningen i lönsamhet är stor för både väg- och järnvägsobjekt. Majoriteten av 

95 Justerade för förändrat investeringsindex 2017–2021. 
96 Totalt 70 investeringar som har beräknade effekter. 
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vägobjekten (28 av 30)  är lönsamma men med varierande NNK, medan strax över hälften 

av järnvägsobjekten är olönsamma, även i det fallet med stor spridning. Det finns många 

mycket lönsamma objekt som inte kunnat inrymmas i planen, både väg- och järnvägsobjekt. 

Den genomsnittliga NNK för de nya objekt som föreslås för en 10 procent ökad ram är 0,9 

med ett nettonuvärde på 18 miljarder kronor.  

Figur 42 illustrerar nytto/kostnads-effektiviteten för investeringar i respektive kandidater 

utanför planförslaget.  

Figur 42 Nyttor och kostnader för namngivna investeringar i planförslaget respektive utanför planförslaget. Den streckade 
linjen visar samhällsekonomisk lönsamhet, det vill säga nytta/kostnad>1 vilket motsvarar NNK>0 (nyttan är större än 
kostnaden). 

Varje stapel är en investering, och dess totala yta är hur mycket nytta den skapar. Man bör 

alltså sträva efter så stor sammanlagd yta (nytta) som möjligt. Stapelns bredd är 

investeringens kostnad, det vill säga hur mycket plats den tar av det totala planutrymmet. 

Den sammanlagda bredden på alla staplarna är alltså den sammanlagda kostnaden, som 

inte får överstiga den tillgängliga budgeten. Höjden på varje stapel är nytto/kostnads-

kvoten, och som framgår av figuren så maximeras den totala nyttan givet en viss budget om 

man väljer investeringar som har så hög nytto/kostnads-kvot som möjligt. Därmed får man 

ett stort bidrag till den samlade nyttan (staplarnas totala yta) samtidigt som man inte tar så 

mycket av den totala budgeten (den sammanlagda stapelbredden) i anspråk. Objekt som 

inte når upp till den streckade linjen har lägre total nytta än kostnad, dvs NNK < 0, och är 

därmed samhällsekonomiskt olönsamma enligt kalkylen. 

Som synes finns många kandidater utanför planförslaget som har betydligt högre lönsamhet 

än objekten i planförslaget. Det är därför svårt att hävda att medlen till namngivna 

investeringar används samhällsekonomiskt effektivt, alltså så att de totala samhällsnyttorna 

blir så stora som möjligt. Se också figur 43 i kapitlet om känslighetsanalyser.  

Det förtjänar dock att understrykas att det även finns andra överväganden än 

samhällsekonomisk effektivitet att ta hänsyn till, samt att de samhällsekonomiska 

kalkylerna inte fångar alla effekter. I de samlade effektbedömningar som upprättas för varje 

investering bedöms de effekter som inte fångas i kalkylen kvalitativt, och en bedömning görs 

av objektens totala lönsamhet där de beräknade och de ej beräknade effekterna vägs 

samman. Inga objekt i planförslaget med positiv nettonuvärdeskvot har bedömts som 

450



181 (224) 

olönsamma, och inga objekt med negativ nettonuvärdeskvot har bedömts som lönsamma. 

För objekt där den samhällsekonomiska kalkylens resultat ligger nära noll har lönsamheten 

bedömts som osäker. Av nära 350 analyserade objekt är det färre än ett tiotal som har klart 

positiv eller negativ NNK, vars lönsamhet ändå bedöms som ”osäker”. Detta indikerar att de 

effekter som inte fångas i de beräknade effekterna endast undantagsvis är stora nog att 

ändra slutsatserna i kalkylresultatet.  

Landskaps- och barriäreffekter är den grupp av effekter som genomgående är bedömd 

kvalitativt i den samhällsekonomiska analysen. Dessa effekter kan vara både positiva och 

negativa och storleken beror bland annat på om åtgärderna innebär att tidigare orörd mark 

tas i anspråk, åtgärden anläggs i tunnel eller om åtgärden sker i befintlig sträckning. Detta 

gäller även barriärer som påverkar människors möjlighet att röra sig. I övrigt beror de ej 

beräknade effekterna på vilka effekter som är relevanta för respektive objekt samt till vilken 

grad de fångas i de beräknade effekterna. Restidsosäkerhet, vissa tillgänglighetseffekter för 

gång- och cykeltrafikanter, tillgänglighet för funktionsnedsatta och vattenkvalitet är 

exempel på effekter som inte fångas i kalkylerna. 

Den samhällsekonomiska effektiviteten hos namngivna investeringar vars effekter inte kan 

kvantifieras alls är svårbedömd. Större delen utgörs av moderniseringar och uppgraderingar 

av järnvägstekniska system (ERTMS med mera) som på sikt är nödvändiga för att 

upprätthålla järnvägens funktion. Trafikverkets bedömning är därför att dessa investeringar 

är samhällsekonomiskt effektiva.  

För några objekt som är delar av ett system, har effektberäkning gjorts för systemet, medan 

de enskilda objekten endast har verbala bedömningar. Det gäller exempelvis åtgärder för 

längre och tyngre godståg och godsstråket Hallsberg–Degerön. Ett antal åtgärder saknar 

kvantifierade effekter på grund av att effekterna är svåra att kvantifiera, till exempel 

bangårdsåtgärder och resecentrum. 

Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur planen påverkar sysselsättningen i hela 

landet. Trafikverket beräknar att planförslaget innebär att cirka 25 000 personer per år 

kommer att vara sysselsatta under planperioden. 

9.1.2. Långsiktig hållbarhet 

Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål för långsiktig hållbarhet. Regeringen har 

bedömt att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra denna agenda, såväl 

nationellt som internationellt97. 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling 

omfattar tre olika dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det går inte att 

definiera en sektor som hållbar utan att ta hänsyn till helheten. Transportsystemet är en del 

av samhället. Därför kan inte ett hållbart transportsystem definieras, men det går att försöka 

definiera transportsystemet i ett hållbart samhälle.  

Planförslaget kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för alla 

medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och 

geografiska områden. I den kommande systemanalysen av planförslaget (publiceras den 31 

januari 2022) redovisas planförslagets fördelningseffekter.  

97 Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 
håller ihop, s. 19. 
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Planförslaget kan bidra till ekologisk hållbarhet, bland annat genom att minska trafikens 

utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, samt genom att minska infrastrukturens påverkan 

på landskap, vatten och natur- och kulturmiljöer. Dessa aspekter redovisas och diskuteras i 

avsnitt 9.3. 

Planförslaget kan bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av 

infrastrukturanläggningen, genom ett kostnadseffektivt genomförande av underhåll och 

investeringsåtgärder och genom att det innehåller åtgärder som är samhällsekonomiskt 

effektiva. Förvaltningen av infrastrukturanläggningen diskuteras i kapitel 6, och 

kostnadseffektivt genomförande i kapitel 10. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar 

transportsystemets funktion kan också tillgängligheten öka (avsnitt 9.2), vilket i 

förlängningen förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker Sveriges 

konkurrenskraft. 

9.2. Tillgänglighet för person- och godstransporter 

Transportpolitikens funktionsmål innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 

och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. God tillgänglighet betyder 

att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, service, fritidsaktiviteter och 

leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med transportsystemet, och bibehållen eller ökad 

tillgänglighet är den överlägset största positiva effekten av infrastrukturplanen och är en 

förutsättning för sammanhållningen i landet.  

Planen bidrar till funktionsmålet på flera sätt. Inom järnvägssystemet bidrar planen till att 

minska problem med kapacitetsbrister och punktlighetsproblem, och satsningar på de 

tekniska systemen säkerställer funktionen på lång sikt. Inom vägsystemet fokuserar planen 

framför allt på underhåll av befintligt vägnät, men planen innehåller också 

bärighetssatsningar som har stor betydelse för näringslivets transporter samt investeringar 

för att minska vissa kapacitetsbrister i vägnätet. God tillgänglighet möjliggör också vidgade 

arbetsmarknadsregioner. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till att stärka Sveriges 

konkurrenskraft.  

Med ett rätt utfört vidmakthållande av vägar och järnvägar minimeras störningar och 

hastighetsnedsättningar, vilket bidrar till god tillgänglighet för person- och godstransporter. 

De ökade anslagen till vidmakthållande jämfört med gällande plan betyder alltså ökad 

tillgänglighet. Anslagen är dock inte tillräckliga för att upprätthålla dagens funktionalitet, så 

på sikt kommer ökade störningar och hastighetsnedsättningar jämfört med idag att minska 

tillgängligheten, särskilt på vägnätet. 

Genom bärighetssatsningen på 10,5 miljarder kronor kommer 70–80 procent av de vägar 

som är viktigast för näringslivet att kunna öppnas för BK4 till år 2029, och uppemot 

90 procent under planperioden. Vidare satsas 6,5 miljarder kronor på att vägarna i så stor 

utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året runt, det vill säga att 

minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner. Många av dessa vägar finns i de 

glesbefolkade delarna av landet. Bärighetsåtgärder är funktionshöjande åtgärder i 

vägsystemet som görs för att vägen ska klara en högre belastning genom förstärkning av 

broar eller vägar. Det kan också handla om att klimatanpassa vägnätet och bibehålla en god 

framkomlighet året runt för tung trafik genom att göra vägnätet mer robust mot högre 

vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. Ytterligare 1,5 miljarder kronor satsas 

på riskreducerande åtgärder i vägsystemet för att minska riskerna för större störningar i 

transportsystemet, och därmed öka tillförlitlighet och robusthet i vägsystemet. 
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Sammantaget bidrar dessa satsningar till att minska näringslivets transportkostnader och 

därmed till ökad svensk konkurrenskraft och bättre möjligheter till regional utveckling.  

Klimatanpassningsåtgärder i befintlig infrastruktur vidtas framför allt inom ramen för 

anslagen för vidmakthållande och trimning. I investeringsobjekt som är under planering 

eller som redan pågår ingår klimatanpassning som en förutsättning vid utformningen och 

genomförandet. Ökad kunskap om åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat ingår 

också i området forskning och innovation.  

Åtgärderna har störst effekt och betydelse för det transportpolitiska funktionsmålet, men de 

har i många fall effekter även på hänsynsmålen. Åtgärdsområdet delas in i fem områden, av 

vilka klimatanpassning av järnväg är ett.  

Trimningsåtgärder omfattar cirka 17 miljarder kronor till åtgärder för ökad tillgänglighet 

med alla trafikslag och för både person- och godstransporter. Åtgärderna är oftast mycket 

kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av tillgängligheten i förhållande 

till kostnaderna. Den särskilda cykelpotten möjliggör satsningar på cykelinfrastruktur. Inom 

trimningspotten föreslås den indikativa ramen för klimatanpassning vara 1,1 miljard kronor. 

Det saknas i dag en fullständig bild av behoven, men det är ett relativt eftersatt område som 

Trafikverket behöver prioritera under planperioden 2022–2033. Med den föreslagna nivån 

kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag. Förslaget innebär att 

åtgärder kan genomföras som ökar robustheten och tillförlitligheten i järnvägssystemet. 

Etapperna av de nya stambanorna innebär en stor tillgänglighetsökning, huvudsakligen för 

persontransporter mellan områden i och kring stationsorterna. Nuvärdet av 

tillgänglighetsökningen för samtliga tre etapper beräknas till 59 miljarder kronor.  

Övriga namngivna investeringar innebär också stora tillgänglighetsökningar. Huvuddelen 

av investeringarna berör järnvägen. Planen innehåller mycket stora kapacitetsökningar både 

genom helt nya banor som  Norrbotniabanan och genom kapacitetsförstärkningar av 

befintliga stråk. Uppgraderingar och moderniseringar av järnvägens tekniska system, genom 

bland annat ERTMS och förstärkt kraftförsörjning, säkerställer funktionen på sikt och kan i 

vissa fall öka kapaciteten. Även inom vägsystemet minskas vissa kapacitetsbrister. 

Nuvärdena av tillgänglighetsökningarna beräknas till  

 57 miljarder kronor för järnvägsobjekten (varav 40 miljarder kronor för

persontransporter och 18 miljarder kronor för godstransporter)

 75 miljarder kronor för vägobjekten inklusive gång- och cykelåtgärder (varav

58 miljarder kronor för persontransporter och 17 miljarder kronor för

godstransporter)

 19 miljarder kronor för sjöfartsobjekten (enbart godstransporter).

Till detta kommer tillgänglighetsökningar från de investeringar vars effekter inte har 

kvantifierats, bland annat åtgärder för längre och tyngre tåg, signaloptimeringar, 

bangårdsombyggnader och moderniserade signal- och kommunikationssystem för 

järnvägen. Flera av dessa åtgärder är särskilt viktiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft. 

Huvuddelen av satsningarna som görs på TEN-T-näten bidrar till tillgänglighetsmålen som 

finns formulerade i TEN-T-förordningen. 

Direktivet anger även att effekter på bland annat bostadsbyggande ska redovisas; dessa 

kommer att redovisas mer i detalj i samband med systemanalysen, som publiceras den 31 

januari 2022. 
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9.3. Klimat- och miljömål 

9.3.1. Klimatpåverkande utsläpp 

Planförslaget bidrar till en liten minskning av transporternas koldioxidutsläpp. De 

namngivna investeringarna påverkar vägtrafikarbetet i mycket liten grad. 

Järnvägsinvesteringarna beräknas minska vägtrafikarbetet (antal fordonskilometer) med 

omkring en kvarts procent, medan väginvesteringarna beräknas öka vägtrafikarbetet med 

ungefär lika mycket. Totaleffekten på trafikarbetet är alltså nära noll.  

Det största bidraget från investeringarna till minskade koldioxidutsläpp är elektrifiering av 

banor med dieseldrift. Det finns dock en osäkerhet i antagandet kring huruvida fossila 

bränslen kommer att användas eller inte, eftersom bränslen som används inom 

järnvägssektorn inte omfattas av reduktionsplikten. 

Effekten av trafikminskningen på koldioxidutsläppen, räknat i ton, är olika stor för olika år, 

eftersom vägtrafikens koldioxidutsläpp per fordonskilometer minskar över tiden genom 

elektrifierade och effektivare fordon samt en högre andel biodrivmedel, och eftersom 

investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. 

Ett sätt att sammanfatta effekten på ackumulerade utsläpp över hela investeringarnas 

livslängder är att uttrycka effekten som ett samhällsekonomiskt nuvärde, där 

koldioxidutsläpp värderas till 7 kr/kg koldioxid. Värdet av den totala utsläppsminskningen 

över hela kalkylperioden blir då 8,7 miljarder kronor. Av denna ackumulerade effekt härrör 

1,7 miljarder kronor från stambaneetapperna, 5,2 miljarder kronor från övriga 

järnvägsinvesteringar och 2,2 miljarder kronor från sjöfartsinvesteringar. 

Väginvesteringarna ger ett negativt bidrag på 0,6 miljarder kronor. Huvuddelen av 

klimateffekten från järnvägsinvesteringarna kommer från elektrifiering av ett antal 

järnvägssträckor där trafiken ännu drivs med diesel. Klimateffekterna från vidmakthållande 

och trimningsåtgärder (inklusive cykelpott) är försumbara. 

Resultaten bekräftar den vanliga slutsatsen att infrastrukturinvesteringar har mycket små 

effekter på utsläppen av växthusgaser. I avsnitt 9.6 (Känslighetsanalyser) beläggs slutsatsen 

ytterligare genom en studie av hur klimateffekten förändras i hypotetiska urval av 

investeringar där ännu större vikt läggs vid investeringarnas klimateffekter. I extremfallet 

där man enbart bryr sig om investeringarnas klimateffekter, och inte överhuvudtaget 

värderar till exempel trafiksäkerhets- eller tillgänglighetseffekter, skulle planförslagets 

totala klimateffekt som mest kunna knappt fördubblas, till omkring en procent av 

transportsektorns totala utsläpp (varav en stor del av effekten kommer från elektrifiering av 

järnvägar – se ovan om osäkerheten i denna beräkning).  

9.3.2. Andra miljöeffekter 

Planförslaget bidrar positivt till landskapsanpassning av befintlig infrastruktur, samtidigt 

som namngivna investeringar medför att ny mark tas i anspråk och att landskapet påverkas. 

Namngivna investeringar i befintlig sträckning kan ofta förbättra en bristande situation, 

medan investeringar i ny sträckning har negativ påverkan, till exempel genom att de skapar 

barriärer och gör intrång.  

Det finns en genom åren uppbyggd miljöskuld avseende landskapsanpassning som är 

mycket stor. Anslaget i planen för trimnings- och miljöåtgärder bromsar något en negativ 

påverkan på biologisk mångfald. Den gröna infrastrukturen stärks och barriäreffekter 

minskar genom att vandringshinder undanröjs för både land- och vattenlevande djur. 

Antalen viltolyckor förväntas förbli ungefär vid dagens nivå. Planförslaget bedöms motverka 

en ökning av viltolyckor som annars skulle bli följden av ökat trafikarbete. 
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Den stegvisa utarmningen av kulturlandskapet och kulturvärden i eller i anslutning till 

infrastrukturen kommer att minska som en effekt av planförslaget. Genomförande av drift- 

och underhållsverksamhet inom vidmakthållande har potential att förbättra måluppfyllelse 

inom flera områden, men det är osäkert i vilken utsträckning den potentialen kommer att 

realiseras. På det lågtrafikerade vägnätet riskerar natur- och kulturvärden som exempelvis 

artrika vägkanter, alléer, faunapassager och kulturbroar att få en försämrad standard i slutet 

av planperioden till följd av ett minskat underhåll.  

Det positiva bidrag som planförslaget ger, till stor del från ofta kostnadseffektiva 

miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, är litet i förhållande till identifierade behov, till 

exempel för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, skydd av dricksvattenförsörjning och 

hantering av förorenade områden.  

Planförslaget bedöms minska vägtrafikens hälsopåverkan marginellt avseende luftkvalitet 

på nationell nivå. Däremot bedöms planförslaget kunna bidra till försämrad luftkvalitet  

regionalt och lokalt, främst i storstadsregionerna och i tätorter. Exponeringen av utsläpp till 

följd av bostadsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor. Utvecklingen mot en renare 

fordonsflotta bedöms innebära att inga eller ett fåtal statliga vägar överskrider 

miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2030. Däremot kan takdirektivet för kväveoxider 

bli svårt att uppnå. Emissioner, halter och exponering av slitagepartiklar (PM10) ökar till 

följd av trafikutvecklingen, och riskerar att miljökvalitetsnormer överskrids. Vägtrafikens 

emissioner bedöms fortsatt ha en omfattande negativ påverkan på människors hälsa. 

Planförslaget bedöms ha potential att bidra till att färre personer utsätts för de högsta 

buller- och vibrationsnivåerna. Vidmakthållande av befintlig infrastruktur, inklusive av 

befintliga bullerskydd, är avgörande för i vilken mån potentialen kommer att realiseras. 

Investeringar i cykelbanor och ökade krav på att tillgodose cykeltrafikens behov vid 

nybyggnation bedöms - tillsammans med en ökning av cykelåtgärder inom trimning och 

vidmakthållande samt åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtal - ha en positiv påverkan på 

aktivt resande.  

Effekter på miljö och bidrag till måluppfyllelse redovisas mer ingående i rapporten 

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022–2033.98  

9.4. Trafiksäkerhet 

De namngivna investeringarna förbättrar trafiksäkerheten. Enligt de beräknade effekterna 

ger de namngivna investeringarna en minskning med 1,999 dödsfall, 3,8 mycket allvarligt 

skadade och 15 allvarligt skadade i trafiken för år 2040. De exakta effekterna varierar över 

tid, dels eftersom fordonens trafiksäkerhetsegenskaper förbättras över tid, dels eftersom 

investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. Effekterna kan jämföras med att 

genomsnittet för åren 2017–2020 var 250 dödsfall och 4 000 allvarligt skadade, och att 

etappmålet för 2030 är en halvering av antalet döda och en minskning av antalet allvarligt 

skadade med en fjärdedel.  

Ett sätt att sammanfatta och jämföra de ackumulerade trafiksäkerhetseffekterna över hela 

investeringarnas livslängd är att uttrycka effekten som samhällsekonomiskt nuvärde. Hela 

effekten från de namngivna investeringarna motsvarar ett nuvärde på 33 miljarder kronor. 

98 Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227. 
99 Här ingår effekter från väginvesteringar och plankorsningsåtgärder. 
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Huvuddelen av detta (27 miljarder kronor) kommer från väginvesteringar, men bidrag 

kommer också från etapperna av de nya stambanorna (2 miljarder kronor), övriga 

järnvägsinvesteringar (2,7 miljarder kronor) och sjöfartsinvesteringar (1,1 miljarder kronor). 

De nya objekt som föreslås vid 10 procents ökad ram har en sammanlagd kostnad på 

omkring 14 miljarder kronor, och skulle ge en ytterligare trafiksäkerhetseffekt motsvarande 

ett nuvärde på 20 miljarder kronor, alltså i samma storleksordning som effekten av samtliga 

namngivna investeringar i planförslaget. Objekten ger en minskning med 1100 dödsfall, 2,3 

mycket allvarligt skadade och 9,6 allvarligt skadade i trafiken, beräknat för år 2040. 

Vidmakthållande av vägarna är viktigt för trafiksäkerheten eftersom det bland annat 

upprätthåller funktionen hos vägmarkeringar, räcken och vägbanor. Det blir allt viktigare att 

infrastrukturen stöder fordonens trafiksäkerhetssystem, till exempel filhållningssystem. 

Högre standard för underhåll av vägmarkeringar kan ha en betydande trafiksäkerhetseffekt, 

särskilt när filhållningssystem och liknande blir vanligare.  

Trimningsåtgärder omfattar 12 miljarder kronor till åtgärder för ökad trafiksäkerhet. 

Åtgärderna är oftast mycket kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av 

trafiksäkerheten i förhållande till kostnaderna.  

9.5. Effekter på EU:s transportpolitiska mål 

EU:s gemensamma transportpolitiska mål101 ligger väl i linje med de svenska 

transportpolitiska målen. Alla åtgärder i planen som ligger på TEN-T-nätet bidrar också till 

TEN-T-förordningens mål och krav, och huvuddelen av åtgärderna på TEN-T-näten bidrar 

både till de svenska målen och till EU-målen. Som nämnts i avsnitt 1.3.5 sker nu en översyn 

av förordningen och ett förslag till reviderad TEN-T-förordning förväntas finnas framme i 

december 2021 och beräknas träda i kraft 2023. Den kommer att baseras bland annat på 

EU-kommissionens nya vitbok för transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet 

(Sustainable and Smart Mobility Strategy)102. Där formuleras bland annat milstolpar för år 

2030, 2035 och 2050 för att visa transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart 

och motståndskraftig mobilitet och vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida 

politiken. Införandet av ERTMS på TEN-T-nätet är ett av målen inom EU för att uppnå 

driftskompatibilitet inom unionen, och det kommer också bidra till bättre robusthet och 

lägre felfrekvens och därmed bidra till målen om effektivitet och kvalitet i 

transportsystemet. 

Åtgärderna för längre och tyngre godståg kommer att bidra till att uppfylla EU-kraven om 

att det ska vara möjligt att framföra 750 meter långa godståg på TEN-T:s stomnät för gods. 

Det finns också krav på utveckling av rastplatser på motorvägar på stomnätet, bland annat 

för parkering för yrkestrafikanter. EU har inte preciserat dessa krav, så enligt det som är 

känt idag anses Sverige uppfylla kraven. Trafikverket överväger dock kontinuerligt åtgärder 

för att skapa förutsättningar för mer trygga och säkra rastplatser i samverkan med 

branschen, andra myndigheter och övriga aktörer. Trimnings- och miljöåtgärder innefattar 

bland annat medel för åtgärder på rastplatser. 

När det gäller ny infrastruktur finns såväl Norrbotniabanan som nya stambanor Stockholm–

Göteborg/Malmö angivna i TEN-T-förordningen som planerad infrastruktur som ska vara 

100 Här ingår effekt från väginvesteringar. 
101 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
102 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789  
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färdigställd 2030 respektive 2050. Planförslaget innebär att genomförandet påbörjas. Enligt 

principerna i förordningen är genomförandet av nätet dock beroende av bland annat 

tillgängliga ekonomiska resurser på nationell nivå. Det innebär att det inte är förordningen 

som styr tidpunkten för genomförandet av dessa nya banor, även om medlemsstaterna har 

åtagit sig att sträva efter att slutföra arbetet till målåren. 

9.6. Känslighetsanalyser 

Enligt direktivet ska Trafikverket redovisa om urvalet av infrastrukturåtgärder är robust i 

förhållande till hur olika omvärldsfaktorer och styrmedel utvecklas, samt andra relevanta 

faktorer. Dessutom ska eventuella målkonflikter och synergier analyseras. 

Hur urvalet av infrastrukturåtgärder skulle påverkas av alternativa antaganden om 

omvärldsfaktorer och styrmedel är svårt att svara på av två skäl. För det första är det inte 

möjligt att kvantifiera alla överväganden som styr urvalet av åtgärder och investeringar, och 

därmed är det svårt att exakt ange hur detta urval skulle påverkas av andra antaganden. 

Prognoser, effektberäkningar och kalkyler omfattar många effekter men inte alla, och 

baseras också i viss utsträckning på schabloner och förenklingar. För det andra är det inte 

trivialt att ange vad ”urvalet” i föreliggande planförslag omfattar. Som redovisats i avsnitt 1.2 

så räcker inte den angivna utvecklingsramen till allt som anges i direktivet. Planförslaget 

innehåller därför ett mycket begränsat antal nya investeringar. Frihetsgraderna i 

planförslaget är med andra ord begränsade av att regeringens direktiv anger att gällande 

plan ska fullföljas, så det är inte självklart vad som egentligen ska avses med Trafikverkets 

”urval av infrastrukturåtgärder” i detta planförslag.  

Icke desto mindre är frågorna om robusthet och målkonflikter principiellt viktiga. I detta 

avsnitt belyses därför dessa frågor genom att studera hur ett hypotetiskt ”planförslag” skulle 

se ut med två förenklande antaganden: för det första att de samhällsekonomiska kalkylerna 

fångar investeringarnas samtliga effekter rättvisande, och för det andra att det går att välja 

fritt mellan de (ej pågående) investeringar som ligger i gällande plan samt de investeringar 

som Trafikverket identifierat som kandidater till att läggas in i plan.  

I verkligheten avgörs valet av investeringar av många andra överväganden och effekter än de 

som fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Men genom att studera hur 

investeringarnas rangordning enligt kalkylerna beror på olika antaganden och viktningar av 

effekter, kan man belysa i vilken utsträckning som urvalet av investeringar är robust. Även 

målkonflikter och synergier kan belysas och hur stora bidrag till olika delar av funktions- 

och hänsynsmålen som är teoretiskt möjliga att uppnå genom investeringar.  

9.6.1. Investeringsurvalets känslighet för osäkerheter i effekterna 

Analyserna i detta avsnitt utgår från de 179 investeringsobjekt som har beräknade effekter i 

form av samhällsekonomiska kalkyler. Det är 98 järnvägsobjekt (totalt 220 miljarder 

kronor), 75 vägobjekt (totalt 61 miljarder kronor) och 6 sjöfartsobjekt (totalt 17 miljarder 

kronor). Av investeringarna ingår 62 i gällande plan, med en total kostnad på 99 miljarder 

kronor. I analysen ingår därmed inte de investeringar som saknar kvantifierade effekter, till 

exempel ERTMS. Etapperna på de nya stambanorna för höghastighetståg lämnas också 

utanför analysen, eftersom de är så stora att de annars dominerar alla resultat.  

Frågan är hur ett urval efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet ser ut givet samma totala 

budgetram, och framför allt hur detta urval förändras om vikterna på olika effekter ändras.  

Om urvalet av objekt hade gjorts efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet, givet samma 

budgetram, hade 42 av de ursprungliga 62 objekten funnits kvar i planförslaget, medan 20 

hade utgått och 65 andra hade lagts till. Den beräknade totalnyttan hade ökat med drygt 
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40 procent, från 202 miljarder kronor till 286 miljarder kronor, se figur 43 nedan. Samtliga 

typer av nyttor ökar. Störst är ökningen för trafiksäkerhetsnyttorna, som fördubblas. 

Andelen av budgetramen som går till väginvesteringar ökar från en tredjedel till hälften.  

Figur 43 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget respektive urval strikt efter beräknad samhällsekonomisk 
lönsamhet (nuvärden, miljoner kronor). 

Det strikt samhällsekonomiska urvalet av investeringar används som referens för de 

fortsatta analyserna av urvalets robusthet. Frågan är hur detta urval förändras om 

viktningen av olika typer av effekter ändras, jämfört med de vikter som finns i 

grundkalkylen. För att undersöka detta femdubblas vikterna i tur och ordning för tre olika 

effekter: godstransportnyttor, trafiksäkerhet och koldioxidutsläpp. För varje sådant 

extremscenario rangordnas investeringarna återigen efter samhällsekonomisk lönsamhet, 

men med en femdubblad vikt för respektive effekt, och de högst rankade objekten väljs ut 

upp till samma budgetram som förut.  

Att ge vissa av effekterna i grundkalkylen en större vikt kan tolkas på flera sätt, och är därför 

en användbar metod för att representera flera olika osäkerheter i samma analys. Till 

exempel beror de beräknade klimateffekterna på antaganden om fordonens framtida 

egenskaper, vilka är osäkra. Om fordonens utsläpp av koldioxid per kilometer i verkligheten 

blir dubbelt så höga jämfört med vad som antagits i kalkylerna, motsvarar det att 

klimateffekternas vikt borde vara dubbelt så hög. På samma sätt kan en analys med andra 

vikter på effekterna representera andra osäkerheter i prognoser och effektberäkningar som 

systematiska under- eller överskattningar av olika effekter, till exempel fordonens framtida 

trafiksäkerhetsegenskaper eller framtida godstransportkostnader. Analysen kan också 

representera ändrade urvalskriterier i form av politiska prioriteringar – om man till exempel 

vill vikta godstransporter eller trafiksäkerhet högre än vad standardkalkylen gör. 

Tabell 47Tabell 46 visar hur urvalet av investeringar inom budgetramen förändras när vissa 

nyttoposter får en femdubblad vikt jämfört med ett urval utifrån strikt samhällsekonomisk 

lönsamhet.  
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Tabell 47 Förändring av urvalet investeringar (enligt strikt samhällsekonomisk lönsamhet) om vikten för en viss effekt 
femdubblas. 

Femdubblad vikt för… 
Av 107 objekt i 
referensurvalet 

ut ur urvalet 

Av 107 objekt i 
referensurvalet 

in i urvalet 

Av referensurvalets 
ram på 99 mdkr kr 

ut ur/in i urvalet (mdkr) 

Godstransporter 14 9 8,2 

Trafiksäkerhet 6 9 6,1 

Utsläpp av koldioxid 1 4 5,7 

En femdubbling av vikten för en viss nytta är ett extremt antagande när det gäller 

storleksordningen på osäkerheten i beräkningar och värderingar av effekterna i de 

samhällsekonomiska kalkylerna. Trots det förändras urvalet av objekt endast måttligt. Ett 

fåtal objekt byts ut i urvalet, motsvarande 6–8 procent av budgetramen. Motsvarande analys 

har även gjorts där vikten för respektive effekt istället fördubblats, vilket också är en stor 

förändring, men det påverkar urvalet ytterst marginellt.  

Analysen kan även visa hur urvalets totala nyttor förändras när en viss effekt får en högre 

vikt. Ett urval av investeringar där till exempel trafiksäkerhetseffektens vikt femdubblats 

kommer förstås att innehålla fler objekt med (relativt sett) höga trafiksäkerhetsnyttor. 

Därmed blir ett sådant urvals totala trafiksäkerhetseffekt större i referensurvalets, medan 

övriga nyttor blir lägre. Resultaten visas i figur 44.  

Figur 44 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, i ett urval strikt efter samhällsekonomisk lönsamhet, samt i 
urval utifrån femdubblade vikter för godsnyttor, klimatnyttor respektive trafiksäkerhetsnyttor. 

Om urvalet görs utifrån en femdubblad vikt för godseffekterna blir de totala godsnyttorna 

11 procent högre i urvalet av investeringar jämfört med referensurvalet. I urvalet utifrån 

femdubblad vikt för klimat är klimatnyttorna 9 procent högre, och i urval utifrån 

femdubblad trafiksäkerhetsvikt är trafiksäkerhetsnyttorna 7 procent högre än i 

referensurvalet. Skillnaderna i totala nyttor mellan de fyra urvalen är förvånansvärt små, 
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med tanke på den tämligen extrema analysen med femdubblade vikter för gods, klimat 

respektive trafiksäkerhet.  

Slutsatsen av denna analys är att rangordningen av investeringar, och därmed urvalet givet 

en viss budget, är robust även för mycket stora variationer i hur effekter viktas. Än mer 

robusta är de uppnådda totala nyttorna, som ändras mycket måttligt trots den tämligen 

extrema omviktningen.  

Det intuitiva skälet till detta är att det är så stor skillnad på investeringarnas lönsamhet – de 

mest lönsamma objekten är oerhört mycket mer lönsamma än de minst lönsamma (se 

stapeldiagrammet i figur 44). Det gör att även stora omviktningar av en enskild nytta inte 

har så stor effekt på rangordningen. 

Urvalsprincipen i analyserna ovan är givetvis en förenkling av verkligheten, eftersom den 

enbart tar hänsyn till beräknad samhällsekonomisk lönsamhet och antar att man fritt kan 

välja bland objekten i gällande plan och de nya kandidaterna. Men detta ger ändå en god 

bild av hur olika objekts relativa kostnadseffektivitet förändras när olika typer av nyttor 

viktas om.  

9.6.2. Osäkerheter i investeringskostnad, trafiktillväxt, godsprognos och 

tidsvärderingar 

I avsnittet ovan analyserades hur urvalet av investeringar ändrades om olika typer av 

effekter fick högre vikt. Det finns även andra typer av osäkerheter i prognoser och kalkyler. I 

detta avsnitt beskrivs och effekterna på investeringsurval och genomsnittlig lönsamhet av 

några av dessa osäkerheter: investeringskostnad, trafiktillväxt, godstransporttillväxt samt 

relativ värdering av restid i bil respektive tåg. 

Investeringskostnaden har en stor påverkan på lönsamheten och därför görs en 

känslighetsanalys med en högre investeringskostnad för samtliga analyserade objekt. I 

känslighetsanalysen används 85 procents konfidensintervall i de successiva 

kostnadskalkylerna, eller en schablonökning av kostnaden med 30 procent för de objekt där 

ingen successiv kalkyl finns. Med en generellt högre investeringskostnad minskar 

genomsnittlig NNK för namngivna investeringar (exklusive nya stambanor) i planförslaget 

från 0,2 till 0,0 (nettonuvärde 2,8 miljarder kronor). Fyra objekt går från svagt lönsamma 

till svagt olönsamma vid högre investeringskostnad. Eftersom investeringskostnaden i 

känslighetsanalysen ökar i stort sett lika mycket för alla objekt ändras inte urvalet av 

investeringar. 

För de flesta103 objekten i planförslaget görs också känslighetsanalyser med annan 

trafiktillväxt, dels 50 procent högre trafiktillväxt än i basprognosen och dels utan någon 

trafiktillväxt alls jämfört med basåret 2017. Antagandena i dessa känslighetsanalyser är 

ganska extrema. Som jämförelse beräknade Trafikverket i inriktningsunderlaget 2020 att 

osäkerhetsintervallet för vägtrafiktillväxten med avseende på osäkra 

omvärldsförutsättningar (bränslepris, befolkning osv) var 21–38 procent, jämfört med 

basprognosens beräknade vägtrafiktillväxt på 27 procent till år 2040.  

För sjöfartsobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 0,8104, sjunker NNK till 

0,6  i känslighetsanalysen med högre investeringskostnad, nettonuvärde sjunker från cirka 

11 till 9 miljarder kronor). Samtliga objekt är fortsatt lönsamma. Vid antagande om 0 

procents trafiktillväxt sjunker genomsnittlig NNK till 0,1 (nettonuvärde 1 miljard kronor) 

103 Känslighetsanalys med 0 procent trafiktillväxt finns för 69 av 70 och känslighetsanalys med +50 
procent trafiktillväxt för 67 av 70 analyserade objekt. 
104 Baserat på samtliga 4 objekt, för alla objekt finns alla känslighetsanalyser. 
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och 3 av 4 sjöfartsobjekt blir olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre trafiktillväxt 

ökar istället NNK till 1,6 (nettonuvärde 24 miljarder kronor). 

Den genomsnittliga NNK för järnvägsobjekten (exklusive nya stambanor) vid antagande om 

0 procents trafiktillväxt är -0,4105 (nettonuvärde -44 miljarder kronor) jämfört med 

huvudanalysens NNK på -0,3106. Ett av 36 objekt går från lönsamt till olönsamt vid detta 

antagande. Genomsnittlig NNK ökar till - 0,1107 och nettonuvärdet till -7,8 miljarder kronor 

vid 50 procents högre trafiktillväxt, fem objekt går från olönsamma till lönsamma. 

Känslighetsanalysen med högre investeringskostnad ger en NNK på -0,4 och har gjorts för 

alla järnvägsobjekt. Endast ett järnvägsobjekt byter tecken med känslighetsanalysen av 

högre investeringskostnad. 

För vägobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 1,1108, sjunker den 

genomsnittliga NNK till 0,7 (nettonuvärde 39 miljarder kronor) med högre 

investeringskostnad (3 objekt går från lönsamma till olönsamma). Vid antagande om 0 

procents trafiktillväxt sjunker NNK till 0,1 (nettonuvärde 5,7 miljarder kronor) och till följd 

av det går 7 objekt från lönsamma till olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre 

trafiktillväxt blir NNK 1,0.109 Med ett nettonuvärde på 55 miljarder kronor. De objekt som 

var olönsamma i huvudanalysen är fortsatt olönsamma även med högre trafiktillväxt, dock 

nära 0. 

Som noterades i avsnitt 2.2.2 innebär godstransportprognoserna en väsentlig ökning av 

godstransporternas tillväxttakt jämfört med den historiska trenden. Det är därför motiverat 

att undersöka hur mycket de beräknade nyttorna ändras om godstransporterna växer som 

den historiska trenden i stället för som i prognosen. Effekten visar sig vara mycket liten. 

Genomsnittlig NNK ändras knappast alls (motsvarande avrundningsfel). Urvalet av 

investeringar ändras obetydligt: 1 objekt lämnar urvalet och ersätts av 7 andra mindre 

investeringar. Andelen av ramen som går till vägobjekt ökar från 50 till 52 procent.  

I kalkylerna värderas inbesparad restid ombord på tåg något lägre än inbesparad restid i bil. 

Värderingarna kommer från studier av resenärers val mellan olika alternativ, och kan tolkas 

som att restid ombord på tåg är bekvämare eller mer produktiv än motsvarande restid som 

bilförare, och tågrestid innebär därmed ett mindre resmotstånd per minut än vad bilrestid 

gör. En minskning av tiden som man behöver vänta på tåg värderas däremot betydligt högre 

än såväl bil- som tågrestid ombord. Att differentiera restidsmotståndet med avseende på 

färdmedel uppfattas dock ibland som kontroversiellt, och det är därför av intresse att 

undersöka hur urvalet av investeringar påverkas om tidsbesparingar ombord på tåg och bil 

värderas lika högt. Ett överslag erhålls om hela tågtidsbesparingarna räknas upp med en 

faktor motsvarande kvoten mellan tåg- och bilrestid. Detta ger dock en överskattning av 

effekten, eftersom en stor del av tågtidsbesparingarna utgörs av kortare väntetider, som ju 

redan är högt värderade. Att separera tidsvinsterna i ombordtid och väntetid är dock ett 

betydande arbete, så det har inte gjorts. Beräkningarna visar ändå att effekten på urvalet av 

investeringar är liten. Två objekt lämnar urvalet (som omfattar 107 objekt) och ersätts av 

fyra andra. Andelen av ramen som går till väginvesteringar minskar från 49,9 procent till 

49,4 procent (som jämförelse är andelen 33 procent i det faktiska planförslagets urval).   

105 Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1). 
106 Baserat på 36 objekt. 
107 Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1). 
108 Baserat på 30 objekt.  
109 Baserat på 28 objekt (finns ej för E22 Trafikplats Lund S och E4 Trafikplats Ljungarum, 
genomgående körfält). 
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9.6.3. Målkonflikter och -synergier 

I stort sett alla investeringar innebär en grundläggande målkonflikt mellan nyttor och 

investerings- och driftkostnader. Eftersom samhällets medel är begränsade har en 

infrastrukturinvestering alltid en alternativkostnad: pengarna som används till en 

investering hade kunnat användas till något annat. Det är denna målkonflikt som avspeglas i 

nettonuvärdeskvoten – ju högre kvoten är, desto mer nyttor skapas per krona, och desto 

lägre är risken att alternativkostnaden överstiger investeringens nettonytta.  

Investeringar kan också innebära målkonflikter mellan olika typer av nyttor. En järnväg 

eller väg i ny sträckning kan till exempel skapa ökad tillgänglighet men innebära intrång i 

natur- eller boendemiljöer. En annan typ av målkonflikt som kan uppstå är mellan 

tillgänglighetseffekter och externa effekter, huvudsakligen utsläpp och trafiksäkerhet – men 

i många fall finns också synergier mellan dessa mål, det vill säga att en investering kan bidra 

positivt till alla dessa mål. Figur 45 illustrerar målkonflikter och målsynergier. Varje prick är 

en investering, gröna för objekt i plan och röda för kandidater till ny plan. På x-axeln finns 

total tillgänglighetseffekt per krona (person, gods och transportföretag), och på y-axeln finns 

totala externa effekter per krona. Längst upp till höger finns investeringar med starka 

målsynergier, som ger positiva bidrag till både tillgänglighet och externa effekter. Längst 

ned till höger och längst upp till vänster finns investeringar med målkonflikter, som 

antingen förbättrar tillgängligheten men ger negativa externa effekter (nere till höger) eller 

minskar de externa effekterna men också försämrar tillgängligheten (uppe till vänster). Om 

summan av tillgänglighetseffekterna och de externa effekterna per krona är större än 1 är 

objektet lönsamt, vilket visas med den streckade linjen. Ju längre avstånd från linjen (uppåt 

höger) desto mer lönsamt är projektet.  

Figur 45 Investeringars målkonflikter och -synergier 
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Som framgår av diagrammet är det betydligt vanligare att investeringar har synergier, det 

vill säga har positiva effekter på flera mål. Det är framför allt väginvesteringarna som har 

väsentliga synergieffekter, eftersom det är vanligt att de ger betydande bidrag både till 

tillgänglighet och till minskade externa effekter, framför allt ökad trafiksäkerhet. 

Järnvägsinvesteringarna skapar huvudsakligen nyttor i form av ökad tillgänglighet. Men det 

finns också exempel på investeringar med inneboende målkonflikter mellan externa effekter 

och tillgänglighet. Längst upp till vänster i diagrammet, strax till vänster om y-axeln, finns 

ett grönt kryss som visar en väginvestering som minskar tillgängligheten men ökar 

trafiksäkerheten.  

I andra sammanhang än investeringar är det vanligare med målkonflikter mellan 

tillgänglighet (funktionsmål) och externa effekter (hänsynsmål). Sänkt hastighetsgräns ger 

till exempel oftast ökad trafiksäkerhet men minskad tillgänglighet, och ökad bränsleskatt ger 

minskade utsläpp men också oftast minskad tillgänglighet.  

För investeringar är det däremot vanligt med synergier mellan funktions- och hänsynsmål. 

De flesta väginvesteringar ger både ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. Däremot 

kan väginvesteringar göra att trafiken och därmed utsläppen ökar, men som framgår av 

diagrammet ovan är denna negativa effekt oftast mycket mindre än den positiva 

trafiksäkerhetseffekten, så nettoeffekten blir positiv. För järnvägsinvesteringar är visserligen 

bidragen till minskade utsläpp och olyckor vanligen små, men å andra sidan är bägge 

vanligen positiva. Däremot är det relativt vanligt med målkonflikter mellan infrastruktur 

och intrång i natur-, kultur- och boendemiljöer. Särskilt infrastrukturinvesteringar i ny 

sträckning kan innebära betydande intrång. 
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10 Kostnadsstyrning och produktivitet 

Regeringen har i direktivet gett Trafikverket i uppdrag att redovisa ett förslag till upplägg 

och tidplan för hur arbetet med en ökad effektivisering och kostnadskontroll ska 

genomföras. Trafikverket har under lång tid arbetat för att utveckla och stärka 

kostnadskontrollen och effektiviteten i verksamheten. Trafikverket ska verka för en intern 

effektivitet i genomförandet av uppdraget. I uppdraget ligger även att verka för en ökad yttre 

effektivitet genom rollen som stor beställare på anläggningsmarknaden. Trafikverket har ett 

flertal verktyg för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är förmågan att hantera 

avvägningen mellan tid, kostnad och innehåll i investerings- och underhållsåtgärder.  

I detta kapitel redovisas först en analys av de kostnadsförändringar som skett sedan den 

gällande planen fastställdes. Sedan följer en beskrivning av åtgärder som Trafikverket 

genomför eller redan har slutfört gällande styrning av kostnadsstyrning, effektivitet och 

produktivitet. Slutligen redovisas, under rubriken ”Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, 

effektivitet och produktivitet” hur Trafikverket avser fortsätta arbetet med ökad 

effektivisering och kostnadskontroll.  

10.1. Trafikverkets erfarenheter av kostnadsutveckling 

Trafikverket följer utvecklingen och utfallet av kostnader i pågående och slutförda åtgärder. 

Detta redovisas i årsredovisningen, men också vid andra tillfällen som i 

byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka orsaker som ligger 

bakom förändring av kostnader. Det kan till exempel vara att omfattningen av projektet har 

förändrats. I avsnitt 1.2 framgår hur mycket av den nationella planen 2018–2029 som 

genomförts samt hur många av de namngivna objekten som följt med till förslaget till 

nationell plan 2022–2033, det vill säga de objekt som är pågående samt de beslutade objekt 

som ännu inte har startat. Av avsnitt 1.2 framgår också att kostnaden för pågående samt ej 

startade objekt har ökat. Ur ett kostnadsstyrningsperspektiv är det viktigt att närmare 

analysera utvecklingen av kostnaderna bland dessa åtgärder.  

Generellt sett har bygg- och anläggningskostnaderna i Sverige ökat realt sedan lång tid 

tillbaka. Trafikverkets kostnader för väg- och banhållning har också ökat trendmässigt, 

vilket sammanfattas i indexen (se figur 46). Kostnadsindex är uppdelat i drift- respektive 

investeringsindex för väg respektive bana, och avser hur den genomsnittliga kostnaden för 

en representativ korg av åtgärder har utvecklats över tid. 
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Figur 46 Kostnadsindex för investering respektive drift av bana respektive väg. Index 100 = 1990 års nivå.  

Kostnaderna i gällande plan uttrycks i 2017 års priser, medan föreliggande planförslag 

uttrycks i 2021 års priser. Under denna period har investeringsindex ökat med 10 procent 

för bana och 15 procent för väg, medan driftindex har ökat med 12 procent för bana och 

11 procent för väg. Konsumentprisindex (KPI) har under samma period ökat med 6 procent. 

Uttryckt i fasta priser (rensat för KPI) har alltså drift- och investeringsindex i genomsnitt 

ökat med omkring 6 procent sedan föregående plan. De följande kostnadsjämförelserna är 

uttryckta i fasta priser, det vill säga enbart justerade för KPI, inte för investerings- eller 

driftindex. 

10.1.1. Utveckling 

Vad gäller den verksamhet som finansieras via utvecklingsanslaget framgår av tabell 48 

kostnadsökningen för namngivna objekt110 som finns såväl i gällande plan 2018–2029111 som 

i underlaget för planförslaget 2022–2033.  

110 Etapperna av nya stambanor för höghastighetståg är exkluderade från analysen eftersom de 
annars helt skulle dominera resultaten. Den sammanlagda kostnaden för etapperna som finns med i 
gällande plan har ökat med 48 procent, från 110 till 163 miljarder kronor (prisnivå 2021), sedan 
gällande plans fastställelse. Kostnadsutveckling, kostnadsreducerande åtgärder och 
kostnadsstyrning avseende nya stambanor behandlas i avsnitt 7.5.  
111 Justerat till prisnivå 2021 med KPI. Observera dock att investeringsindex ökat snabbare än KPI 
under perioden.  
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Tabell 48 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Procent. 

Status i plan 2018–2029 
Kostnadsökning 

från plan 2018–2029 till plan 2022–2033 

Pågående 16 

Bundna 45 

Ej bundna 51 

Alla 33 

Notering: Pågående avser objekt där avtal har tecknats med entreprenör. Bundna avser objekt som har ett byggstartsbeslut 
eller som ingår i trafikverkets senaste byggstartsrapportering. Ej bundna avser övriga objekt som ingår i gällande plan. 

Av kostnaderna under planperioden för objekten i planförslaget utgörs omkring 40 procent 

av pågående investeringar, 20 procent av bundna investeringar och 40 procent av ej bundna 

investeringar. Kostnaderna för dessa objekt har i genomsnitt ökat nära 40 procent – minst 

för de pågående objekten, mest för de ej bundna.  

Om objekten delas upp efter status i den gällande planen för 2018–2029 syns mönstret 

ännu tydligare (se tabell 49) – objekt som inte är pågående i någon av planerna har den 

genomsnittligt högsta kostnadsökningen (52 procent). De objekt som introducerats i planen 

för 2018–2029 och som startats direkt har något högre kostnadsökning (33 procent) än de 

som legat i plan sedan tidigare innan de påbörjats (20 procent).  

Tabell 49 Kostnadsökning uppdelat efter status i planen 2018–2029. Procent. 

Status i plan 2018–2029
Status i plan 

2022–2033

Kostnadsökning 
från plan 2018–2029 till 

plan 2022–2033 

Pågående Pågående 15 

I plan sedan tidigare (men ej pågående) Pågående 20 

I plan sedan tidigare (men ej pågående) Ej pågående 52 

Ny i planen Pågående 33 

Ny i planen Ej pågående 47 

Som framgår av tabellerna är det alltså inte främst de redan pågående projekten som har 

stora kostnadsökningar, utan de som ännu inte påbörjats. Pågående investeringar som avser 

vägar och järnvägar (inklusive bangårdar) har i genomsnitt 7 procent respektive 12 procent 

ökade kostnader sedan föregående plan, vilket är något lägre än ökningen av 

investeringsindex. Kostnaderna för pågående investeringar i järnvägssystem (varav 

majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat med 38 procent sedan föregående 

plan.  

De stora kostnadsökningarna ligger alltså framför allt i de projekt som ännu inte påbörjats. 

De beräknade kostnaderna för dessa har i genomsnitt ökat med 50 procent, och det är inga 

större skillnader mellan vägar och järnvägar. De beräknade kostnaderna för 

järnvägstekniksystemen har ökat mer, med nära 80 procent (se tabell 50).  
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Tabell 50 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Typ av objekt. Procent. 

Status i plan 2018–2029 Alla Järnväg (bana) 
Järnväg 
(system) 

Väg 

Pågående 23 12 38 7 

Ej pågående 
(bundna + ej bundna) 

53 49 78 52 

Alla 38 29 77 29 

Notering: Kostnaderna för gällande plan (2018 – 2029) är omräknade till prisnivå 2021 med KPI. 

Infrastrukturplanen revideras normalt varje mandatperiod. Investeringsobjekt läggs ofta in 

med lång framförhållning, och då är investeringskostnad, omfattning och effekter relativt 

osäkra. I perioderna mellan planrevideringarna utreds objekten vidare. En del av 

kostnadsökningarna i investeringsprojekten förklaras av dyrare insatsvaror och en generell 

ökning av bygg- och anläggningskostnader. Ytterligare en del förklaras av förändringar av 

investeringarnas omfattning eller utformning. Slutligen förklaras en del av omständigheter 

som inte varit kända i tidigare utredningsskeden. Vartefter infrastrukturplanen revideras så 

är det meningen att objektens utformning, och om de ska vara kvar i planen, ska omprövas 

vartefter man får mer information om nyttor och kostnader.   

I princip är det alltså inte oväntat att vissa investeringar visar sig vara avsevärt dyrare än 

vad Trafikverket trott, efter att de utretts noggrannare. Eftersom planprocessen bygger på 

att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden så är det närmast oundvikligt att vissa objekt 

visar sig vara sämre, eller ge lägre nyttor, än Trafikverket bedömt i tidigt skede. Men det 

uppstår problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen 

att det är förenat med stora kostnader att ompröva objektet – det kan till exempel vara en 

förutsättning för andra objekt, eller för bebyggelseplaneringen. Det är också ett problem att 

de beräknade kostnaderna inte bara ökat för några få av de ej påbörjade objekten, utan för 

de flesta. För två tredjedelar av objekten (räknat i kronor) har den beräknade 

investeringskostnaden ökat mer än 30 procent, och för en tredjedel mer än 60 procent. 

Samtidigt är det en mindre andel av objekten som står för den största delen av den totala 

kostnadsökningen. Det är mindre än en fjärdedel av objekten (räknat i kronor) som ökat 

mer än 80 procent i kostnad, men dessa står tillsammans för mer än hälften av den totala 

kostnadsökningen. 

En slutsats av detta är att det inte räcker med att ha god kostnadskontroll i pågående 

projekt, eller att göra goda kostnadsbedömningar innan objekt läggs in i plan, även om 

bägge delarna också är nödvändigt. Det måste också vara möjligt att ompröva objekt, och 

detta måste ske så pass tidigt i planeringsprocessen att det fortfarande är möjligt att ändra 

utformning eller låta objektet utgå ur planen.  

Figur 47 visar fördelningen av kostnadsökningen i samma grupp objekt som i tabellen ovan. 

Objekt som ligger på eller nära den röda linjen har i stort sett samma kostnad mellan 

planerna. För objekt som ligger ovanför linjen har det inträffat en kostnadsökning mellan 

planerna. 
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Figur 47 Fördelning av kostnadsökning mellan plan 2018-2029 och plan 2022-2033. Miljoner kronor. 

Av figuren framgår att ganska många punkter ligger nära linjen, det vill säga att de har 

ungefär samma kostnad som förut. I stort sett inga ligger under linjen, det vill säga att 

nästan inga objekt har fått minskad kostnad. En skara punkter ligger tydligt över linjen – 

det är de som orsakar den stora genomsnittliga kostnadsökningen. Det är alltså tydligt att 

vad som händer inte är en stor generell kostnadsökning som drabbar alla objekt, utan det är 

en delmängd (dock ganska stor) av objekten som drabbas av betydande kostnadsökningar. 

Däremot, om hänsyn också tas till objektens storlek, framgår att det framför allt är stora 

objekt som har stora kostnadsökningar. 

Ovanstående analys kan också kompletteras med vanliga orsaker till avvikelser, till exempel 

innehållsförändringar eller andra osäkerhetsfaktorer som påverkar kostnadsutvecklingen112. 

I detta sammanhang syftar analysen till att peka ut vilken del av planering och 

genomförande som uppvisar särskilt stora kostnadsavvikelser. Detta ger en vägledning till 

vilka delar i Trafikverkets processer som behöver stärkas ytterligare. Hur Trafikverket avser 

att hantera de iakttagelser som framgår behandlas närmare i avsnitt 10.3. 

10.1.2. Vidmakthållande 

Den verksamhet som finansieras via anslagen inom vidmakthållande har över tid uppvisat 

ökande kostnader. Tabell 51 visar kostnadsökningarna mellan den gällande nationella 

planen 2018–2029 och förslaget till plan 2022–2033. 

Tabell 51 Vidmakthållande - ekonomiska behov och ramar. Miljoner kronor. 

Behov 
2018–2029 

Ramar i plan 
2018–2029 

Behov 
2022–2033 

Ramar i plan 
2022–2033 

Eftersatt 
underhåll 

Väg 209 000 174 000 238 000 197 000 24 000 

Järnväg 141 000 133 000 180 000 165 000 46 000 

112 Detta beskrivs närmare i Trafikverket (2021) Namngivna investeringar – Underlagsrapport till 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
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Kostnaderna för vidmakthållande inom väg har ökat mer än den generella prisökningen. 

Utöver kostnadsökningar har såväl anläggningsmassan som transportarbetet ökat. 

Väganläggningen utökas och blir mer komplex och det beräknas öka behovet av 

vidmakthållande med 5 miljarder kronor för den kommande 12-årsperioden. Det förändrade 

vägtransportarbetet enligt Basprognos 2040, uttryckt i fordonskilometer, ger upphov till 

ökade drift- och underhållskostnader på nästan 8 miljarder kronor för 12-årsperioden. Det 

handlar då om merkostnader i tidsfönstret 2022–2033 jämfört med 2018–2029. 

Även för vidmakthållande av järnväg ökar kostnaderna mer än den generella prisökningen. 

Utöver detta påverkas ökningen av flertalet faktorer. Den större volymen av 

anläggningsmassa som uppnår sin livslängd genererar den största ökningen. Förutom den 

ökade volymen anläggningsmassa har även entreprenörsmarknaden och råvarupriser ökat. 

Exempelvis ökade stålpriset med mer än 10 procent på fyra månader under 2021. Att en 

större volym av anläggningen generellt är ålderstigen ökar också behovet av basunderhåll 

men även tillgången till tider i spår för att utföra arbetet påverkar kostnadsutvecklingen. 

Den prognosticerade trafikökningen bidrar också till de ökade kostnaderna men inte i lika 

stor omfattning. Även nya krav påverkar. Det handlar bland annat om digitalisering av 

produktionshjälpmedel, lagkrav på kvalitetsavgifter och regress för ekonomisk skada samt 

ökade miljökrav för hantering av förorenade massor och bekämpning av invasiva arter. 

Lägger man till detta ökade krav också inom områden som trafikledning och it-förvaltning, 

där inte minst digitaliseringen innebär initiala investeringar, så finns det sammantaget 

flertalet faktorer som tillsammans genererar ökade kostnader. 

En potential för att motverka denna utveckling ligger i ökad produktivitet och innovation 

samt effektivare tillgångsförvaltning (se även kapitel 5). Rätt använd kan den potentialen 

påverka såväl kostnaderna som resultatet av insatserna, och därmed effekterna i 

transportsystemet. Vilka åtgärder Trafikverket vidtar och planerar med anledning av denna 

utveckling behandlas i nedanstående avsnitt. 

10.2. Pågående arbete för att utveckla kostnadsstyrning och 
effektivitet 

Utveckling av system, processer och rutiner pågår kontinuerligt i Trafikverkets verksamhet. 

Däribland också sådant som är förknippat med styrning av kostnader och förutsättningar för 

en god effektivitet och produktivitet. Detta arbete sker bland annat mot bakgrund av att 

inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också nödvändig eftersom 

investeringsindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns 

flera områden, där Trafikverket löpande inför resultat av utvecklingen i verksamheten. Till 

exempel gäller detta affärsstrategier för entreprenader och projektering, kontraktshantering 

och effektiva upphandlingsunderlag, uppföljning av avtal samt rutiner för tids- och 

kostnadskontroll. 

Vad gäller vidmakthållande av anläggningen, fortsätter arbetet med att införa en strategi för 

tillgångsförvaltning. Strategin omfattar bland annat effektiva prioriteringar som ska göras 

utifrån hur kritiska tillgångarna är. Tillgångarna ska också hanteras på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Ett exempel på tillämpning av strategin är att säkerställa en grundläggande 

framkomlighet och robusthet, särskilt på det lågtrafikerade vägnätet. Åtgärder som syftar till 

att utveckla tillståndsmätning, underhållsstandarder och åtgärdsstrategier för 

teknikområdet vägkropp är särskilt motiverade. Vägkroppen är det område som är mest 

resurskrävande att vidmakthålla. På järnvägsområdet är ett annat exempel utveckling av 

tillgångsstrategier för respektive delsystem inom järnväg. Detta ger förutsättningar för 

prioritering av åtgärder samt en effektiv förvaltning ur ett livscykelperspektiv. 
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10.3. Fortsatt utveckling behövs 

Trafikverket ansvarar för att åstadkomma en god hushållning med statens medel och en 

effektiv verksamhet. Styrning och kontroll ska bygga på en ansvarsfördelning med tydligt 

beslutsfattande och transparenta prioriteringar. Detta ska understödjas av välgrundade 

kalkyler och en strukturerad uppföljning. Trafikverket bedömer dock att det finns ett fortsatt 

behov av att utveckla och se över kostnadsstyrning, produktivitet och effektivitet i 

verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad 

gäller att följa upp orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa 

åtgärder under arbetet med planförslaget, men har också beslutat om ett antal åtgärder som 

särskilt ska prioriteras på kort sikt. 

10.3.1. Vidtagna åtgärder under planarbetet 

Under arbetet med att ta fram planförslaget har Trafikverket uppdaterat många av de 

kalkyler som ligger till grund för de kostnadsbedömningar som redovisas i förslaget. Denna 

uppdatering resulterade i slutsatsen att en översyn av kostnader var nödvändig. Som en tidig 

åtgärd med avseende på kostnadsstyrning genomfördes därför en aktivitet som syftade till 

att säkerställa ambitionsnivå för och avgränsningar av åtgärder. De parametrar som ingick i 

översynen avsåg omfattning av åtgärden, optimering av tekniska lösningar och utformning, 

effektivt genomförande i termer av till exempel utbyggnadsordning samt effektiv 

tidsplanering i syfte att uppnå kostnadsoptimering. Målet är således både att hitta möjliga 

alternativ för att nå samma funktion och att hitta effektiva genomförandeformer. Resultatet 

av översynen visade på flera besparingsmöjligheter som Trafikverket har genomfört i 

planförslaget. Översynen har också gett viktiga erfarenheter i det fortsatta arbetet med att 

utveckla kostnadsstyrningen.  

Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande 

åtgärder i investeringsskedet gällande de nya stambanorna. Detta arbete har tidigare 

beskrivits under avsnitt 7.6.2. 

10.3.2. Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, effektivitet och produktivitet 

Trafikverket har beslutat att prioritera ett antal åtgärder avseende kostnadsstyrning och 

effektivitet. Prioriteringen har skett utifrån principen att en effekt av vidtagna åtgärder ska 

kunna erhållas förhållandevis snabbt. Effekten ska också vara bestående. Valet av åtgärder 

baseras på Trafikverkets analyser och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare 

regeringsuppdrag samt rekommendationer från Riksrevisionen. Slutsatsen är att det finns 

ett antal områden där ytterligare utveckling behövs. Trafikverket bedömer att förbättringar 

inom dessa områden sammantaget kommer att innebära positiva effekter för styrningen av 

kostnader och effektivitet. Utöver detta bedömer Trafikverket att det också finns potential 

att öka produktiviteten inom såväl projektering som byggande och underhåll.  

10.3.2.1. Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar 

De kalkylmetoder som Trafikverket tillämpar under planering och genomförande av objekt 

kan utvecklas. De effekter som åtgärden syftar till handlar om att åstadkomma säkrare och 

effektivare kostnadsbedömningar i ett tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under 

genomförandefasen. De delåtgärder som ingår beaktar kalkylmetodik i olika faser – från 

grova kostnadsindikationer (GKI) till anläggningskostnadskalkyler (AKK). Detta inkluderar 

även vidareutveckling av metoder för att hantera risk och osäkerhet i kalkylerna. Ytterligare 

ett viktigt perspektiv som omfattas är kvalitetssäkring av underlag samt bättre 

ingångsvärden i kalkylerna genom olika metoder för erfarenhetsåterföring. Exempelvis 

kommer ett upplägg för att samla in bättre information om prisutvecklingen på 
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anläggningsmarknaden att tas fram. Arbetet inom området pågår och Trafikverket planerar 

att genomföra återstående delar på förhållandevis kort sikt under 2022. 

10.3.2.2. Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden 

Under planering och genomförande av en åtgärd ökar kunskapen om förutsättningar och 

krav stegvis. Innehåll och utformning preciseras successivt vilket också påverkar kalkylerade 

kostnader och slutprodukt. Trafikverkets egna erfarenheter och analyser, men även 

iakttagelser från Riksrevisionen, pekar på att styrningen av kostnader i tidiga skeden 

behöver ses över. Detta omfattar bland annat att förstärka systematiken för beslut om 

förändringar av innehåll och omfattning. Erfarenheter från framtagandet av planförslaget 

kommer att ingå i detta arbete (se avsnitt 10.3.1). För att förbättra transparensen och 

erfarenhetsåterföringen kommer arbetet också att omfatta metodiken för dokumentation av 

förändringar under hela planeringsflödet. Trafikverket planerar att genomföra dessa 

åtgärder under 2022.  

10.3.2.3. Arbetssätt, styrformer och affärsperspektivet 

Det sker en mängd förändringar under planeringen och genomförandet av objekt. 

Trafikverket utvecklar därför arbetssätt och styrformer för att hantera detta. Av vikt är också 

hur arbetssätten fungerar relativt anläggningsmarknaden. Syftet med åtgärderna inom 

området är att utveckla hur Trafikverket proaktivt kan hantera förändringar innan de 

resulterar i konsekvenser i form av till exempel kostnadsökningar. Där en förändrad kostnad 

är motiverad ska detta vara förankrat i ett tydligt beslut. Till exempel kommer 

arbetsformerna för styrgrupper i stora och komplexa projekt att utvecklas (så kallade project 

review boards). 

Trafikverket har vidare målsättningen att stärka beredningen av förändringshantering för 

tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor. Resultatet ska vara en 

utvecklad process för ändrings- och avstegshantering av krav samt en tydlig styrning för hur 

nya krav förs in i åtgärder. Sammantaget innebär dessa åtgärder att beslut har välgrundade 

underlag, där också konsekvenserna av nya eller ändrade krav framgår.  

Det affärsmässiga perspektivet kommer även fortsättningsvis att vara centralt i 

verksamheten. Detta gäller särskilt rollen som beställare. Arbetet bedrivs utifrån 

målsättningen att olika aktörer på marknaden ska uppfatta Trafikverket som 

värdeskapande, aktiva och tydliga. Viktiga delåtgärder är riskhantering och 

samverkansformer. Åtgärderna inom fokusområdet kommer att genomföras under 2022. 

10.3.2.4. Produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn 

Trafikverket handlar upp all projektering, byggnation och underhåll av vägar och järnvägar 

av konsultbolag och entreprenadföretag. Förväntningen är att företagen tar ett stort ansvar 

för utveckling av metoder, it-system och maskiner samt material för att öka produktiviteten, 

eftersom det skulle öka deras konkurrenskraft. Produktivitetsförbättringen inom branschen 

har dock varit betydligt sämre än inom tillverkningsindustrin. En utmaning inom 

projektering, byggande och underhåll av vägar och järnvägar är att privata bolag har svårt 

att överblicka om och när investeringarna i innovationer ger avkastning. Större 

investeringar som krävs för att verkligen göra skillnad för produktiviteten går sällan att 

räkna hem i enskilda entreprenader. De är dessutom förenade med risker eftersom 

Trafikverket och andra upphandlande organisationer skulle kunna ändra detaljeringsgraden 

i styrningen. Näringslivet i stort och inte minst tillverkningsindustrin har lättare att 

överblicka avkastningen på tänkta investeringar, eftersom de säljer direkt till enskilda 

kunder som enbart intresserar sig för lösningen och inte produktionsmetoderna. 
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Trafikverkets bedömning är att det finns potential att öka produktiviteten inom såväl 

projektering som byggande och underhåll genom implementering av nya tekniker inom 

digitalisering, automatisering och elektrifiering. Det finns några bra exempel på att sådant 

har skett. Inom vinterväghållningen har Trafikverket låtit utveckla digitala system för 

prognoser, planering och uppföljning. Med indata från avancerade vägväderprognoser, 

sensorer längs vägar och uppkopplade bilar kan sedan entreprenörerna vidareutveckla sin 

förmåga. Exempelvis kan detta ske genom optimering av rutter, så att antalet salt- och 

plogtillfällen på vägarna minskar med cirka 30 procent. Uppkopplade bilar kan även 

användas för att kontrollera de funktionskrav som är ställda i kontrakten för 

vinterväghållning. (Trafikverket har för närvarande avtal med Volvo och Volkswagen-

koncernen). 

Andra exempel på försöksstadiet är lastbilar som kommunicerar med grävmaskiner när 

flaket är exakt fullt för att optimera masstransporterna. Moderna maskiner för 

asfaltläggning och vältning rapporterar utförd kvalitet till entreprenörer och beställare. 

Detta förbättrar entreprenörens egenkontroll och kompetens och ger bättre vägar och 

järnvägar. Samtidigt ökar Trafikverkets möjligheter att ställa funktionella krav. 

Takten i denna utveckling behöver dock snabbas på och breddas. Trafikverket menar att 

kontrakt med funktionella krav kan vara en viktig del i att ge konsulter och entreprenörer 

ökade incitament att investera i utveckling och ny teknik. Men för att detta ska bli verklighet 

krävs också utveckling av kontraktsformerna. Trafikverket avser därför att i ett antal 

utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av 

innovationsupphandlingar för att pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare 

och utförare. Entreprenörer och konsulter ges i dessa utpekade entreprenader incitament att 

investera i nya tekniska lösningar. Innovationsupphandlingarna kommer initialt att medföra 

en viss merkostnad eftersom tekniken delvis kan vara oprövad. Dokumentation och 

utvärdering av både affärsformerna, de tekniska framstegen och effekter på produktiviteten 

görs i form av följeforskning.  

Trafikverket identifierar också löpande vilka hinder som finns i Trafikverkets regelverk och i 

lagstiftningen för att leverantörerna ska ges utrymme att introducera nya lösningar. 
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11 Ekonomisk ram och finansiering 

I detta kapitel sammanfattas Trafikverkets förslag till nationell plan i ekonomiska termer. 

Tabell 52 visar hur planeringsramen har fördelats på olika poster. Kapitlet beskriver också 

tillkommande medel utöver den anslagsfinansierade planeringsramen och vad de används 

till. 

11.1. Ekonomisk ram 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 

799 miljarder kronor för perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. 

165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga järnvägar, 197 miljarder 

kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig 

medfinansiering till enskilda vägar, och 437 miljarder kronor ska gå till utveckling av 

transportsystemet.  

Regeringen anger också att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden 

2010–2033 i 2021 års priser.  
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Tabell 52 Planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor. 

Statlig ram för planperioden (prisnivå 202102) Belopp 

Vidmakthållande av transportsystemet 

Vidmakthållande väg, 
varav: 

197 000 

Drift och underhåll vägar 162 500 

Bärighet vägar 18 200 

Bidrag till enskilda vägar 14 000 

Forskning och innovation inom vidmakthållande väg 2 300 

Vidmakthållande järnväg, 
varav: 

165 000 

Vidmakthållande järnväg 163 700 

Forskning och innovation inom vidmakthållande järnväg 1 300 

Summa Vidmakthållande av transportsystemet 362 000 

Utveckling av transportsystemet 

Större investeringar i nationell plan (> 100 miljoner kronor), 
varav: 

289 000 

Nya stambanor 104 000 

Övriga större investeringar järnväg 128 500 

Större investeringar väg 46 000 

Större investeringar sjöfart 10 500 

Trimnings- och miljöåtgärder (< 100 miljoner kronor) 42 000 

Stadsmiljöavtal 9 000 

Regional plan 42 000 

Övrig verksamhet, 
varav: 

28 200 

Planering, stöd och myndighetsutövning 17 000 

Forskning och innovation inom utveckling 4 900 

Bidrag till Öresund och Inlandsbanan AB 6 300 

Räntor och amorteringar 25 700 

Summa Utveckling av transportsystemet 435 900 

Driftbidrag till icke statliga flygplatser 1 100 

Summa utveckling av transportsystemet inklusive icke statliga 
flygplatser 

437 000 

Total 799 000 
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För vidmakthållande avsätts i enlighet med direktivet 197 miljarder kronor till väg och 

165 miljarder kronor till järnväg under planperioden. Regeringen har i budgetpropositionen 

föreslagit en extra satsning på totalt 1,75 miljarder kronor för vidmakthållande – 

750 miljoner kronor för vägunderhåll och 1 miljard kronor för järnvägsunderhåll år 2022.113 

I Trafikverkets förslag till fördelning av medel för vidmakthållande ingår inte dessa medel.  

Forskning och innovation är en egen anslagspost under vidmakthållande som egentligen 

inte är fördelad mellan väg och järnväg. I förslaget har ramen för forskning och innovation 

om vidmakthållande fördelats med utgångspunkt i de tilldelade ramarna för 

vidmakthållande väg respektive järnväg i infrastrukturpropositionen. De avsatta medlen för 

vidmakthållande är större i planförslaget än i den gällande planen. Användningen av medlen 

för vidmakthållande beskrivs närmare i kapitel 6.  

För utveckling avsätts 437 miljarder kronor under planperioden, i enlighet med direktivet. I 

Trafikverkets förslag till fördelning av medel för utvecklingsanslag ingår inte extra medel för 

utveckling om 500 miljoner kronor för trimnings- och miljöåtgärder och 200 miljoner 

kronor för stadsmiljöavtal under 2022 som regeringen föreslog i budgetpropositionen.114  

Innehållet i de olika posterna för utveckling av transportsystemet beskrivs närmare i 

kapitel 7. Fördelningen av medel har i hög utsträckning styrts av prioriteringen att fullfölja 

gällande plan, se avsnitt 1.6. Utökningen av medel till namngivna investeringar används i 

hög utsträckning för moderniseringar av järnvägen samt kostnadseffektiva 

trafiksäkerhetsinvesteringar. Förslaget innehåller också utökade medel till trimnings-och 

miljöåtgärder.  

Enligt direktivet ska Trafikverkets förslag till nationell plan koordineras med och beakta den 

redovisning av prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd 

krisberedskap som Trafikverket enligt regeringens uppdrag ska lämna senast den 30 

november 2021.  

Trafikverket förutsätter att anslagsposten civilt försvar inte ingår i den utvecklingsram som 

myndigheten har tilldelats inför arbetet med nationell plan. Skälet är att anslagsposten civilt 

försvar har bestämts i en annan beslutsprocess. Den föreslogs i den försvarspolitiska 

propositionen som antogs av riksdagen, och därefter följde ett regeringsbeslut. I det skedet 

beslutades hur mycket medel som samlat skulle gå till transportmyndigheterna under åren 

2022–2025. Den slutliga fördelningen, det vill säga hur mycket respektive myndighet får, är 

ännu inte beslutad men i regeringens budgetproposition finns förslag till fördelning för åren 

2022–2024. Medlen gäller således inte hela planperioden. Sammantaget tolkar Trafikverket 

detta som att anslagsposten civilt försvar ska tas från försvarsbudgeten och inte från 

utvecklingsanslaget i nationell plan. En utökad verksamhet inom området civil beredskap 

bör finansieras med en utökning av anslagsposten civilt försvar.  

Trafikverket bedömer att det finns ett betydligt större behov av åtgärder för civil beredskap 

än vad som kan finansieras via föreslagen omfattning av anslagsposten civilt försvar. Idag 

finansierar Trafikverket åtgärder som bedöms bidra till området civil beredskap för i 

storleksordningen 250 miljoner kronor per år med medel från vidmakthållandeanslaget i 

nationell plan, vilket motsvarar 3 miljarder kronor under planperioden. Trafikverket 

föreslår fortsatt finansiering från den nationella planen i motsvarande omfattning under 

2022–2033. 

113 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. 
114 Ibid 
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Försvarsmaktens behov av utvecklad infrastruktur är en viktig del när den militära 

förmågan ska höjas och totalförsvaret förstärkas. För den infrastruktur som Trafikverket 

förvaltar sker en dialog kring de behov av åtgärder som Försvarsmakten inkommer med. 

Trafikverket bistår med utredningar för att bland annat ta fram underlag i form av lösningar 

och kostnadsberäkningar för åtgärderna. Behovet av åtgärder i transportsystemet är stort 

och de åtgärder som i stort sett enbart Försvarsmakten har nytta av har Trafikverket inte 

möjlighet att finansiera.  

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos 

Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar och 

återbetalas med anslag. Trafikverket har utgått ifrån de nya nivåerna åren 2022–2028 och 

för åren 2029–2033 enligt den långsiktiga jämviktsräntan.  

Driftbidrag till icke statliga flygplatser beskrivs närmare i avsnitt 7.11.4. 

11.2. Tillkommande medel utöver planeringsram 

Planeringsramen om 799 miljarder kronor finansieras med anslag. Utöver detta tillkommer 

vissa medel. Med tillkommande medel avses huvudsakligen trängselskatter, lån, 

infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. Det bör dock 

påpekas att intäktskällor som trängselskatt och infrastrukturavgifter helt och hållet är 

kopplade till några investeringar som har särskild finansieringslösning (exempelvis 

E4 Förbifart Stockholm och övriga investeringar inom Stockholmsöverenskommelsen, 

Västsvenska paketet och Skurubron) och därför inte kan intecknas för andra behov och 

brister i den nationella planen. På motsvarande sätt kan de banavgifter som anges i tabell 53 

endast användas för att finansiera järnvägsunderhåll. Ytterligare information om 

banavgifter finns i avsnitt 6.2.8. 

Tabell 53 Tillkommande finansiering utöver planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor. 

11.2.1. Trängselskatt och infrastrukturavgift 

Trängselskatt, som har införts i Stockholm och Göteborg, ska bidra till att minska trängseln 

och förbättra miljön i de båda storstäderna. Efter avdrag för drift och administration av 

systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. Avtalen omfattar 

åtgärdspaket där upplåning görs för att finansiera delar av genomförandet, som inte direkt 

kan finansieras med trängselskatt. Därefter betalas amorteringar och räntor med intäkterna 

från trängselskattesystemet. Intäkterna i Stockholm finansierar på detta sätt E4 Förbifart 

Stockholm tillsammans med medel som avsatts i den nationella planen, och ytterligare ett 

Tillkommande finansiering utöver planeringsram Belopp i miljoner kronor 

Banavgifter 26 900 

Trängselskatteobjekt avgiftsintäkt (för produktion) 22 200 

Trängselskatteobjekten lånedel (för produktion) 17 400 

Infrastrukturavgift som återbetalar lån (Skurubron) 290 

Medfinansiering 15 200 

Summa tillkommande medel 81 990 
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tjugotal väginvesteringar i länet samt bidrag till tunnelbana enligt 2013 års 

Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens storstadsavtal. 

Västsvenska paketet är en likartad konstruktion, där tillskott från regionala och kommunala 

parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet finansierar överenskomna 

åtgärder upp till femtio procent. Paketet omfattar åtgärder i väg- och järnvägssystemet samt 

gatu- och kollektivtrafikanläggningar, bland annat Marieholmsbron, Västlänken och en del 

av Götaälvbron.  

Investeringsbeloppet för statliga investeringar som finansieras med trängselskatt, lån och 

infrastrukturavgift beräknas uppgå till 40 miljarder kronor. Finansieringen av dessa 

investeringar, fördelat på finansieringskällor, framgår av tabell 54. I tabellen ingår inte 

drifts- och administrationskostnader för betalsystemen eller kapitalkostnader. 

Tabell 54 Finansieringskällor för investeringar som till del ska finansieras av trängselskatt och infrastrukturavgifter åren 
2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor. 

Objekt 

Finansiering 
med 

trängsel-
skatt, direkt-
finansiering 

Lån som 
återbetalas 

med 
trängsel-

skatt 

Lån som 
återbetalas 
med infra-
struktur-

avgift 

Summa 

Förbifart Stockholm 1 682 14 253 0 15 935 

Övriga objekt i Stockholm som finansieras 
med trängselskatt (inklusive tunnelbana)  

16 189 1 427 0 17 616 

Västsvenska paketet 4 296 1 716 0 6 012 

Skurubron 0 0 286 286 

Summa 22 167 17 396 286 39 849 

Notering: Gällande övriga objekt i Stockholm: Fördyringen av tunnelbaneutbyggnaden är inkluderad. 

11.2.1.1. Lånebehov 2022–2033 

Regeringen har i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige föreslagit att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatt eller infrastrukturavgift, ska uppgå till 52 miljarder kronor i 2021 års priser för 

perioden 2010–2033.  

För åren 2022–2033 bedöms Trafikverkets lånebehov för vissa väg- och 

järnvägsinvesteringar som finansieras med trängselskatt eller infrastrukturavgifter uppgå 

till 18 miljarder kronor. Lånen tas upp via Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet av 

lån fördelas enligt tabell 55. Lånen används för att täcka produktionskostnader och 

kapitalkostnader. Lånen kommer att amorteras med framtida trängselskatter respektive 

infrastrukturavgifter. 
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Tabell 55 Lånebehov under planperioden 2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor. 

Objekt Belopp 

Förbifart Stockholm samt övriga objekt i Stockholm som finansieras 
med trängselskatter 

15 680 

Västsvenska paketet 1 716 

Skurubron 286 

Summa 17 682 

11.2.2. Medfinansiering 

Medfinansiering innebär att en annan part, till exempel kommun eller företag, finansierar 

eller delfinansierar statlig infrastruktur. Totalt beräknas 15 miljarder kronor medfinansiera 

genomförande av åtgärder under åren 2022–2033. I det här sammanhanget räknas inte 

finansiering från regionala planer som medfinansiering. Medfinansiering genom bidrag från 

andra aktörer kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet och innebär ett 

gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastrukturobjekt. De 

transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för prioritering av objekt oberoende av om 

det förekommer medfinansiering eller inte. Medfinansiärens och samhällets nytta av 

åtgärden är en viktig utgångspunkt för att medfinansieringen kommer till stånd och bör 

också återspegla den andel medfinansiering som blir aktuell i det enskilda fallet. Möjlighet 

till medfinansiering och samverkan (inklusive annan parts finansiering av egen 

infrastruktur) kan förekomma i de fall då staten å ena sidan och kommuner och 

kommersiella intressen å andra sidan möts, vad gäller utveckling av noderna i 

transportsystemet och i tätbebyggda områden. Det handlar om att hitta effektiva lösningar 

som tillgodoser såväl behovet av trafik som önskemål om stadsutveckling och bebyggelse. 

Syftet med medfinansiering är att få ut ett högre värde av den samlade åtgärden än om var 

och en av finansiärerna agerade självständigt. 

I Trafikverkets förslag ingår bland annat ett antal nya investeringar som förutsätter 

100 procents medfinansiering (se vidare avsnitt 7.3.4). 

11.2.3. Övriga medel 

11.2.3.1. Förskottering 

Genom förskottering (lån) från kommuner, landsting eller enskilda kan byggandet av statlig 

infrastruktur tidigareläggas, om åtgärderna genomförs enligt den nationella planen för 

transportinfrastruktur och de regionala transportinfrastrukturplanerna. Under 

planperioden förväntas medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, med 

cirka 3 miljarder kronor. 

11.2.3.2. Medel från EU 

Utöver medel i den ekonomiska ramen för perioden 2022–2033 kan Trafikverket få bidrag 

från fonden för ett sammanhållet Europa (CEF), för projekt inom de transeuropeiska 

transportnäten. Detta under förutsättning att EU anordnar bidragsutlysningar, att 

Trafikverket har lämpliga projekt och att utlysningarnas kriterier kan uppfyllas av projekten. 

Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av storleken av dessa bidrag, eftersom 

Trafikverket upprättar ansökningar i konkurrens med andra medlemsländers 

infrastrukturförvaltare. 
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Under de senaste åren har bidragen från CEF som Trafikverket kunnat tillgodoräkna sig 

uppgått till mellan cirka 100 och 400 miljoner kronor per år (år 2020: 150 miljoner kronor, 

år 2019: 114 miljoner kronor, år 2018: 104 miljoner kronor, år 2017: 215 miljoner kronor, år 

2016: 383 miljoner kronor). Medlen har exempelvis avsett tunnelprojekten i Hallandsås, 

ERTMS, dubbelspår mellan Hallsberg och Motala (sträckan Stenkumla–Dunsjö) och 

Göteborgs hamnbana. Bidragen betalas ut till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett 

särskilt anslag. Kommande medel är avsatt för bland annat Norrbotniabanan. 

11.3. Osäkerheter i kostnader för genomförande av planen 

Den nationella planen täcker en lång tidsperiod. Objekten som ingår i planen har kommit 

olika långt i planering och genomförande. Ny kunskap om till exempel geologiska 

förutsättningar tillkommer och omprövningar och avvägningar av innehåll i objekten 

behöver göras under resans gång. Det är en viktig anledning till att innehållet i den 

nationella planen normalt uppdateras vart fjärde år, och också behöver kunna omprövas om 

väsentlig ny kunskap framkommit. 

I beräkningen och prioriteringen av vad ramen i planen för 2022–2033 bör användas till har 

uppdaterade kostnadsuppskattningar använts. Dessa kostnadsuppskattningar bör i 

praktiken ses som en representation av ett intervall för kostnaden för respektive objekt, 

intervall som är bredare ju tidigare i planeringen som ett objekt befinner sig. Trafikverket 

arbetar med uppföljning, kostnadskontroll och kostnadsstyrning för att så väl som möjligt 

kunna spegla den aktuella kunskapen om investeringsobjekten i samband med 

uppdateringar av den nationella planen och inför regeringens byggstartsbeslut. 

Den slutliga kostnaden för objekten kan komma att påverkas av förändrade krav, lagar och 

regler och av marknadsförutsättningar såsom tillgång till olika insatsvaror och kompetens, 

som inte fullt ut är kända i dag. Trafikverket ser framför sig ett ökat behov av resurser och 

kompetens inom infrastrukturbranschen mot bakgrund av ökade insatser för 

vidmakthållande och investeringar och pågående teknikutveckling. Redan nu upplever 

många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens, detta gäller inte minst 

järnvägsbranschen. Företrädare för de olika trafikslagen uppger att attraktiviteten för 

branschen är relativt låg. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart 

samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande 

planer. Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom 

hållbarhetens ramar. Trafikverket vill i detta sammanhang lyfta de förslag till åtgärder som 

återges i underlagsrapporten om kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen.115  

Behov av och krav på snabbare klimatomställning kan också komma att leda till 

merkostnader. Kostnadsökningen är ökad materialkostnad för att få fossilfria material, 

främst cement/betong, stål, asfalt och drivmedel. Det finns stora osäkerheter i antaganden 

för merkostnader till följd av höjda reduktionskrav för utsläpp av växthusgaser i 

investeringsprojekt, men bedömningen är att merkostnaden för att nå fossilfrihet är högst 

för cement, följt av stål och asfalt. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av den 

finansiella styrningen av Trafikverket, som redovisades till regeringen i sin helhet den 15 

april 2021. Trafikverket har i åtgärdsplaneringen utgått från befintliga anslag, ändamål och 

struktur och avvaktar eventuella beslut från regering och riksdag om justeringar som 

föranleds av ESV:s uppdrag. Om ESV:s förslag i sin helhet skulle genomföras, kan det 

115 Trafikverket (2021), Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen – Underlagsrapport till 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:220. 
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innebära förändringar även i den nationella planen och uppföljningen av densamma. Det 

kan bland annat påverka vilka utgifter som ska ligga inom respektive utanför 

planeringsramen samt kompletteringar av uppgifter kopplat till investeringsplanen. 
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Bilaga 1, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

2022-2033 Total 2022-2033 Total

Vidmakthållande 362 000 362 000 388 883 388 883

Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande väg 149 900 149 900 149 900 149 900

Väg  Hela Landet Hela landet
Vidmakthållande större 

reinvestering väg (>300 mnkr)
12 600 12 600 12 600 12 600

Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande bärighet 18 200 18 200 18 200 18 200

Väg  Hela Landet Hela landet
Statlig medfinansiering av 

enskilda vägar
14 000 14 000 14 000 14 000

Järnväg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande järnväg 134 900 134 900 161 783 161 783

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Vidmakthållande större 

reinvestering järnväg (>300 mnkr)
28 800 28 800 28 800 28 800

Alla  Hela Landet Hela landet
Forskning och innovation inom 

vidmakthållande
3 600 3 600 3 600 3 600

Övrig verksamhet 54 901 54 901 54 913 54 913

Väg  Hela Landet Hela landet
Räntor och amortering för 

investering, väg
3 409 3 409 3 409 3 409

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Ränta, Avskrivning och Hyra, 

järnväg
22 263 22 263 22 263 22 263

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Bidrag till inlandsbanan & 

Öresundskonsortiet
6 248 6 248 6 248 6 248

Alla  Hela Landet Hela landet
Planering och stöd (inkl. 

myndighetsutövning)
17 041 17 041 17 053 17 053

Alla  Hela Landet Hela landet
Forskning och innovation 

utveckling
4 885 4 885 4 885 4 885

Luftfart  Hela Landet Hela landet
Driftbidrag Icke statlig flygplatser 
(1) 1 056 1 056 1 056 1 056

Övriga investeringar 51 000 51 000 54 002 54 002

Alla  Hela Landet Hela landet
Kollektivtrafiksatsning 

(Stadsmiljöavtal) 
(2) 9 000 9 000 9 000 9 000

varav övriga investeringar (<100 mnkr) 42 000 42 000 45 002 45 002

Alla  Hela Landet Hela landet Trimning / tillgänglighetsåtgärder 16 900 16 900 19 902 19 902

Alla  Hela Landet Hela landet Säkerhetsåtgärder 12 000 12 000 12 000 12 000

Alla  Hela Landet Hela landet Miljöåtgärder 13 100 13 100 13 100 13 100

Investeringar i regional plan 42 026 42 026 51 006 51 006

Alla  Hela Landet Hela landet Regionala planer övriga 39 427 39 427 48 407 48 407

Väg Skåne
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-

och EL-bussar), samfinans
264 264 264 264

Järnväg Skåne Malmö närområde
Malmöpendeln Lommabanan - 

etapp 2, samfinans
55 55 55 55

Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana 

och nya stationer, samfinans
878 878 878 878

Järnväg Stockholm

Stockholm, Spårväg syd, 

kapacitetsutökning för 

kollektivtrafik, samfinans

957 957 957 957

Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Roslagsbanan till City, 

förlängning och nya stationer, 

samfinans

59 59 59 59

Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborg, Spårväg Bunnsbo-

Linné (Älvstranden, centrala 

delen), samf.

290 290 290 290

Väg
Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Backa-

stråket, samfinans
34 34 34 34

Väg
Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Norra 

Älvstranden (västra delen), 

samfinans

62 62 62 62

Större investeringar i nationell plan (>100 mnkr) 289 073 620 071 371 344 784 201

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg  Hela Landet Hela landet

Avslutade namngivna 

järnvägsobjekt med restarbete 

eller utbetalningar under 

planperiod

-167 47 900 -151 56 136

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg  Hela Landet Hela landet

Statlig medfinansiering till 

regionala spårfordon
278 4 557 278 9 239

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg  Hela Landet Hela landet

Avslutade namngivna vägobjekt 

med restarbete eller utbetalningar 

under planperiod

24 15 666 31 19 247

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS utveckling 1 789 5 552 1 789 5 599 25% 4 199 6 999

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Fjärrstyrning av järnväg 196 1 448 196 1 448

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Kraftförsörjning 3 878 7 598 3 878 7 674

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet
LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg, 

åtgärder för långa godståg
736 758 736 758

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Nationellt tågledningssystem 412 1 764 412 1 764
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet

Ny optoanläggning för ökad 

kapacitet i kommunikationsnät 

inkl. vägklassifisering

3 719 7 590 3 719 7 590

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Teletransmissionsanläggning 1 635 3 635 1 635 3 882 30% 2 717 5 046

05-Pågående Pågående Väg  Hela Landet Hela landet Elväg, pilotsträcka 544 600 544 600

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg  Hela Landet Hela landet

FRMCS 

(Järnvägskommunikationssystem) 

tunnel

451 451 451 451 30% 316 586

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Förtätning av GSM-R 

(Järnvägskommunikationssystem)
759 759 759 759 30% 531 986

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Införande av FRMCS 

(Järnvägskommunikationssystem)
2 163 4 191 2 163 4 191 30% 2 934 5 449

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 1
1 173 1 194 1 173 1 205 30% 843 1 566 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 2
629 629 629 629 30% 440 818 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 3
284 284 284 284 30% 198 369 - -

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Lund-Göteborg-Öxnered, 

hastighetsh. 250 km/h på befintlig 

bana

712 1 198 712 1 198 30% 838 1 557 0,54 1 019

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Stockholm-Skellefteå, 

hastighetsh. 250 km/h på befintlig 

bana

151 961 151 961 30% 673 1 250 0,73 1 147

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
Utveckling Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS vidareutveckling 3 000 7 041 3 000 7 041 25% 5 281 8 802 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Blekinge E22 E22 Lösen -Jämjö 779 851 779 851

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Blekinge Blekinge kustbana

Blekinge kustbana, mötesspår 

och hastighetshöjning (Etapp1)
66 68 133 137 30% 96 178 0,70 138

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Blekinge E22 E22 Ronneby Ö - Nättraby 

(5) 509 1 039 509 1 039 15% 887 1 192 2,15 3 031

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Blekinge 

Kronoberg

Älmhult - 

Olofström

Sydostlänken (Älmhult-Olofström-

Karlshamn), elektrifiering och ny 

bana

1 915 5 227 1 970 5 287 30% 3 701 6 874 < 0 -389

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Dalarna Dalabanan

Uppsala-Borlänge, 

hastighetshöjande åtgärder och 

ökad kapacitet etapp 1

190 558 190 582

05-Pågående Pågående Väg Dalarna E16 E16 Borlänge-Djurås 29 832 29 845

05-Pågående Pågående Väg Dalarna E45/Rv70 E45/Rv70 genom Mora steg 1-3 93 219 156 371

05-Pågående Pågående Väg Dalarna Rv 50
Rv 50 genom Ludvika, 

Bergslagsdiagonalen
23 280 113 385

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Dalarna Bergslagsbanan

Borlänge-Falun, Kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder
170 175 170 175 30% 123 228 < 0 -33

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Dalarna Dalabanan

Dalabanan, åtgärder för ökad 

turtäthet och kortare restid 
225 272 225 273 30% 191 355 3,30 1 246

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Dalarna E45 E45 Vattnäs-Trunna 378 403 378 403 20% 324 483 0,80 434

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Gävleborg Ostkustbanan Gävle hamn, järnvägsanslutning 301 517 301 588

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Gävleborg Ostkustbanan

Ostkustbanan, etapp Gävle-

Kringlan, kapacitetshöjning 
(5) 684 7 237 684 7 326 13% 6 390 8 263

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Gävleborg E4 E4 Kongberget-Gnarp 

(5) 1 504 2 103 1 504 2 103 15% 1 788 2 419

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Gävleborg 

Dalarna

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket, Kapacitetshöjande 

åtgärder
112 115 112 115 30% 81 150 < 0 -28

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Halland Västkustbanan
Varberg, dubbelspår (tunnel) 

inklusive resecentrum
3 281 6 059 3 390 6 912

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Halland Västkustbanan Halmstad C/bangård 

(5) 526 730 713 922 30% 645 1 198

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Halland Västkustbanan Väröbacka_station 153 153 30% 107 199

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Halland Markarydsbanan

Markarydsbanan/Knäred 

mötesspår
58 58 124 124 30% 87 162 9,18 1 218

SEB.pdf

485

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801b FRMCS tunnel/vtr1801b_frmcs_jarnvagskommunikationssystem_tunnel.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801a F%C3%B6rt%C3%A4tning av gsm-r/vtr1801a_fortatning_av_gsm-r_jarnvagskommunikationssystem.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801 Inf%C3%B6rande av FRMCS/vtr1801_inforande_av_frmcs_jarnvagskommunikationssystem.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/JTR2201 Befintliga banor, hastighetsh%C3%B6jning 250/jtr2201b_stockholm-skelleftea_250_km_h_bef_bana.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/ERTMS/4_jtr2209_ertms_vidareutveckling_211006.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Syd%2fRegion+Syd%2f3+Investering%2fJSY1801+Blekin
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY202 Sydostl%C3%A4nken/jsy202_sydostlanken_(almhult-olofstrom-karlshamn),_elektrifiering_och_ny_bana.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Mitt%2fRegion+Mitt%2f3+Investering%2fJM1812+Borl%25
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Mitt%2fRegion+Mitt%2f3+Investering%2fJM1806+%c3%258
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM001 E45 Vattn%C3%A4s-Trunna/vm001_e45_vattnas-trunna.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1808 Godsstr%C3%A5ket genom Bergslagen/jm1808_godsstraket,_kapacitetshojande_atgarder.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/JVA2222 MarkarydsbananKn%C3%A4red m%C3%B6tessp%C3%A5r/jva2222_markarydsbanan_knared_motesspar.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för trafikVäg Halland Skåne Cykelled Kattegattleden 6 69 6 189

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Jämtland E45 E45 Rengsjön-Älvros 208 245 208 245 18% 201 289 4,44 1 314

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Jämtland 

Västernorrland
Mittbanan

Ånge-Östersund, Kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder
183 185 183 185 30% 130 241 < 0 -26

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 Nässjö-Eksjö 339 380 339 380 10% 342 418 2,73 1 651

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 förbi Eksjö 280 296 311 327 15% 278 376 1,28 570

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Jönköping

Jönköping gbg - 

Vaggeryd

Värnamo – Jönköping/Nässjö, 

elektrifiering o höjd hast
1 981 2 267 2 528 2 818 30% 1 973 3 663 0,53 2 348

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Mullsjö - Slättäng 216 232 216 232 30% 162 301 3,02 1 566

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Jönköping E4

E4 Trafikplats Ljungarum, 

genomgående körfält
673 677 803 807 12% 710 904 3,08 3 227

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Hedenstorp - Månseryd 

(5) 102 322 102 322 12% 283 361 1,59 769

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Kalmar E22 E22 Förbi Bergkvara 400 411 429 440 30% 308 572 0,74 466

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Kalmar E22 E22 Gladhammar-Verkebäck 342 349 342 349 27% 254 443 1,11 515

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Kronoberg E4 E4 Ljungby- Toftanäs 244 1 050 244 1 050

05-Pågående Pågående Väg Kronoberg Rv 25
Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl 

trafikplats)
139 204 139 224

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Österleden i Växjö 270 303 362 395 6% 371 419 1,57 811

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Kronoberg Södra Stambanan Alvesta, triangelspår 139 295 139 295 30% 207 384 < 0 -60

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Kronoberg Kust till kustbanan Räppe, ny station 37 37 102 102 30% 72 133 < 0 -323

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Norrbotten E10 E10 Kiruna inklusive Lv 870 0 1 0 854

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan, 

bangårdsförlängningar m.m.
435 1 307 435 1 314

05-Pågående Pågående Väg Norrbotten E4 E4 Salmis - Haparanda 72 268 72 268

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Sjöfart Norrbotten 763

Luleå hamn kapacitetsåtgärd 

farled
1 358 1 389 3 628 3 681 12% 3 247 4 116 1,40 5 459

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Norrbotten E10 E10, Avvakko–Lappeasuando 594 652 594 652

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Norrbotten E10 E10, Morjärv - Svartbyn 701 745 701 745 17% 618 871 < 0 -234

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Malmbanan Nattavaara 

bangårdsförlängning
223 233 223 233 16% 196 270 < 0 -148

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Malmbanan Sikträsk 

bangårdsförlängning
174 188 174 188 15% 160 215 < 0 -51

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Norrbotten E10

E10 Kauppinen-Kiruna 

mötesseparering 
(5) 391 396 391 396 30% 277 514

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

Luleå C flytt av 

personvagnsuppställning (etapp 

1)

88 146 111 170 30% 119 221 < 0 -142

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

Luleå C ombyggnad av 

personbangård (etapp 2)
106 337 106 337 30% 236 438 < 0 -127

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan Kiruna-Riksgränsen 

Stax 32.5 ton
243 405 243 405 30% 284 527 0,29 132

SEB.pdf

486

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM051 E45 f%C3%B6rbifart Sveg/vm051_e45_rengsjon-alvros_seb_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1814 %C3%85nge-%C3%96stersund/jm1814_ange-ostersund,_kapacitets-_och_hastighetshojande_atgarder.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO032 Rv 40 Nässjö-Eksjö/vso032_rv_40_nassjo_-_eksjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO033 Rv 40 förbi Eksjö/vso033_rv_40_forbi_eksjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1802 V%C3%A4rnamo- J%C3%B6nk%C3%B6ping-N%C3%A4ssj%C3%B6/jsy1802_varnamo-jonkoping_nassjo_elektrifiering_o_hojd_hast_211006.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY007 Rv 26 Mullsjö-Slättäng/ysy007__rv_26_mullsjo_-_slattang.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1803 E4 Trafikplats Ljungarum/vsy1803_e4_trafikplats_ljungarum,_genomgaende_korfalt.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY004 E22 förbi Bergkvara/ysy004_e22_forbi_bergkvara.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO016 E22 Gladhammar-Verkeb%C3%A4ck/vso016_e22_gladhammar_-_verkeback.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO020 Rv 25 Österleden Växjö/vso020_rv_25_osterleden_i_vaxjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1820 Alvesta triangelsp%C3%A5r/jsy1820_alvesta_triangelspar_210906.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY2204 R%C3%A4ppe, ny station/jsy2204__rappe,_ny_station.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN300  Luleå hamn kapacitetsbrist farled/xsn300_lulea_hamn_kapacitetsatgard_farled_201124.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VSN206 E10 Morjärv-Svartbyn/vsn206_e10_morjarv_svartbyn_seb_200602_g.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN301c Malmbanan-Nattavaara/xsn301c_malmbanan_nattavaara_bangardsforlangning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN301f Malmbanan-Sikträsk/xsn301f_malmbanan_siktrask_bangardsforlangning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1801 Lule%C3%A5 C flytt personvagnsuppst%C3%A4llning/jn1801_lulea_c_flytt_av_personvagnsuppstallning_(etapp_1).pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1802 Lule%C3%A5 C ombyggnad personbang%C3%A5rd/1_jn1802_lulea_c_ombyggnad_av_personbangard_etapp2_seb_210910.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2203 Malmbanan Kiruna-Riksgr%C3%A4nsen/jn2203_malmbanan_kiruna-riksgransen_stax_32.5_ton.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan Svappavaara-Kiruna 

Stax 32.5 ton
150 250 150 250 30% 175 325 0,01 4

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Skellefteå - 

Luleå ny järnväg 
(5) 3 000 23 269 3 000 23 269 16% 19 546 26 992

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

SgöN Sävastklinten-Norra 

Sunderbyn ny mötesstation och 

partiellt dubbelspår

171 286 171 286 30% 200 371 < 0 -210

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Kiruna ny järnvägsstation, alt Väst 

till nya centrum 
1 352 1 371 15% 1 165 1 577 < 0 -1 072

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne

Malmö Fosieby-Trelleborg, 

hastighetsanpassning (160 

km/tim), mötesstation mm

86 465 86 694

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne Västkustbanan Tunneln genom Hallandsås 10 11 682 10 11 682

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Skåne E22

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd - 

Vä;  Sätaröd-Vä och förbi 

Linderöd

0 1 175 0 1 175

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Skånebanan Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim 11 54 11 54

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Södra Stambanan
Flackarp-Arlöv, utbyggnad till 

flerspår
349 3 711 510 4 199

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Skånebanan Kapacitetsåtgärder i Skåne 82 484 156 684

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Södra Stambanan
Lund (Högevall) - Flackarp, 

fyrspår
505 1 136 576 1 274

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Västkustbanan

Ängelholm-Maria, 

dubbelspårsutbyggnad ( inkl. 

Romaresväg)

1 523 2 417 1 594 2 906

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Superbussar i Skåne, åtgärder i 

statlig infrastruktur
85 202 85 219

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne och 

Marieholmsbanan

Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 

3 och Marieholmsbanan
25 706 35 1 085

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Trafikplats Ideon 311 338 359 393 11% 350 436 - -

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Trafikplats Lund S 367 393 367 393 11% 350 436 1,81 929

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Fjälkinge–Gualöv 504 554 504 554 12% 485 623 4,14 3 472

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Skåne E65 E65 Svedala-Börringe 462 499 462 499 10% 447 551 1,40 1 003

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Skånebanan

Hässleholm-Helsingborg, förlängt 

mötesspår och höjd hastighet
859 862 1 039 1 043 30% 730 1 355 < 0 -440

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Södra Stambanan

Malmö godsbangård, utbyggnad 

av spår 58
393 398 393 398 30% 279 518 < 0 -161

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Västkustbanan

Maria - Helsingborg C, 

dubbelspår 
(5) 898 4 092 898 4 692 30% 3 284 6 100 < 0 -2 842

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg

Skåne 

Kronoberg

Södra stambanan, 

Kust till kustbanan 

, Skånebanan, 

Blekingekustbana, 

Markarydbanan

Pågatåg Nordost 110 446 110 752

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Stockholm Stockholm övrigt

Alvik-Ulvsunda-Solna station, 

snabbspårväg (statlig 

medfinansiering)

285 689 285 2 716

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E18

E18 Statlig följdinvestering, 

Arninge hållplats
9 251 10 436

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E20 E20 Norra Länken 119 7 834 121 8 856

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E4 E4 Tomteboda-Haga södra 9 644 46 3 333

487

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2204 Malmbanan Svappavaara-Kiruna/jn2204_malmbanan_svappavaara-kiruna_stax_32,5_ton_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2206 SgöN Sävastklinten-Norra Sunderbyn/jn2206_sgon_savastklinten-norra_sunderbyn_ny_motesstation_och_partiellt_dubbelspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1804 Kiruna ny j%C3%A4rnv%C3%A4gsstation/jn1804a_kiruna_ny_jarnvagsstation,_alt_vast_till_nya_centrum.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK042 Trafikplats Ideon/vsk042_e22_trafikplats_ideon.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK038 Trafikplats Lund s%C3%B6dra/vsk038_e22_trafikplats_lund_s.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY202 E22 Fj%C3%A4lkinge-Gual%C3%B6v/vsy202_e22_fjalkinge_-_gualov_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK050 E65 Svedala-B%C3%B6rringe/vsk050_e65_svedala_-_borringe.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1810 H%C3%A4ssleholm-Helsingborg/jsy1810_hassleholm-helsingborg,_forlangt_motesspar_och_hojd_hastighet.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1812 Malm%C3%B6 godsbang%C3%A5rd utbyggnad sp%C3%A5r 58/jsy1812_malmo_godsbangard,_utbyggnad_av_spar_58.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Barkarby bytespunkt med 

anslutning till tunnelbana
182 218 324 459

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Kollektivtrafik Stockholm, 

tunnelbaneutbyggnad (statlig 

medfinansiering)

2 764 4 924 22 991 33 649

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholm övrigt
Roslagsbanan, dubbelspår etapp 

1+2 (statlig medfinsiering)
426 510 426 3 680

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Stockholm Central och Karlberg, 

funktionsanpassningar efter 

Citybanan

241 1 036 241 1 036

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Mälarbanan
Tomteboda-Kallhäll, ökad 

kapacitet
13 248 23 106 15 269 25 489

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholm övrigt
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan 

(statlig medfinansiering)
210 370 429 749

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E18 E18 Danderyd-Arninge 67 355 67 355

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E4 E4 Förbifart Stockholm 883 7 385 16 838 41 668

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E4/E20 E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS 37 103 65 236

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Årstaberg-Flemingsberg, 

signalåtgärder optimering 
234 274 234 275 1,06 353

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/Lv 259

E4/Lv 259 Tvärförbindelse 

Södertörn
13 338 14 613 14 331 15 788 17% 13 104 18 472 0,44 11 399

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm Stockholm övrigt Hagalund, bangårdsombyggnad 192 344 192 349 30% 244 454 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm Västra stambanan

Västra stambanan, Flemingsberg-

Järna, upprustning tunnlar
194 199 194 199 30% 139 258 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Sjöfart Stockholm 511 Farled Södertälje-Landsort 220 238 270 311 18% 255 367 1,03 400

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/E20

E4/E20 Hallunda-Vårby, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

2 399 2 547 2 399 2 547 19% 2 063 3 031 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/E20

E4/E20 Södertäljebron, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

580 609 580 609 19% 493 724 0,82 754

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Stockholm E4/E18

E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

682 759 682 759 11% 675 842 2,08 3 155

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Stockholm E4

Essingeleden, riskreducerande 

åtgärder upprättande av ledverk
262 265 262 265 30% 186 345 - -

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

Utredning Järnväg Stockholm Mälarbanan
Stockholm C och Tomteboda 

bangård, kapacitet mm
280 280 280 280 19% 228 332 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Sjöfart Södermanland 901 Södertälje Sluss, Mälaren 2 848 4 499 2 858 4 990

05-Pågående Pågående Väg Södermanland Rv 56 Rv 56 Katrineholm - Bie 123 165 123 173

05-Pågående Pågående Väg Södermanland Rv 56
Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga), 

Räta linjen
452 549 452 549

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår 227 248 227 248 13% 216 280 0,54 210

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår 240 256 240 256 17% 212 300 < 0 -5

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Uppsala Ostkustbanan Uppsala, Plankorsningar 346 482 474 613 10% 550 675 < 0 -599

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Uppsala Dalabanan Heby Mötesspår 156 165 156 165 30% 116 215 1,80 410

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Uppsala Ostkustbanan

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala – 

länsgränsen Uppsala/Stockholm) 
(5)

2 279 12 891 2 279 13 347 30% 9 343 17 351 - -

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Väg

Uppsala 

Västmanland
Rv 56 Rv 56 Sala - Heby 2+1 189 206 247 264 17% 220 309 1,38 600

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Värmland Värmlandsbanan Laxå – Arvika, ökad kapacitet 404 767 404 783

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Värmland E45 E45 Säffle - Valnäs 

(5) 652 688 652 689 19% 558 819

05-Pågående Pågående Järnväg
Värmland 

Örebro
Värmlandsbanan Kil-Laxå, mötesstationer 152 465 178 494

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Västerbotten E4 E4 Djäkneboda-Bygdeå 6 282 6 282

488

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST1811 Årstaberg-Flemingsberg/jst1811_vsb_arstaberg-flemingsberg_seb_200204_g.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST005 E4 Lv 259 Tv%C3%A4rf%C3%B6rbindelse S%C3%B6dert%C3%B6rn/vst005_e4_lv259_tvarforbindelse_sodertorn_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST201 Hagalund bang%C3%A5rdsombyggnad/jst201_hagalund,_bangardsombyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST1810 V%C3%A4stra Stambanan-Tullinge tunnlar/jst1810_vastra_stambanan,_flemingsberg-jarna,_upprustning_tunnlar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/XST301 Farled 511 S%C3%B6dert%C3%A4lje hamn- Landsort/xst301_farled_sodertalje_-_landsort.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering%2fVS
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering%2fVS
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST001d E4 E18 Hjulsta-Jakobsberg/vst001d_e4_e18_hjulsta-jakobsberg,_kapac_till_foljd_av_forbifart_stockholm.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST1807 Essingeleden/vst1807_essingeleden,_riskreducerande_atgarder_upprattande_av_ledverk_210601.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST2206 Stockholm C och Tomteboda bang%C3%A5rd/jst2206_stockholm_c_och_tomteboda_bangard.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1809 F%C3%B6rbig%C3%A5ngssp%C3%A5r H%C3%B6gsj%C3%B6 v%C3%A4stra/jo1809_hogsjo_vastra,_forbigangsspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1810 Katrineholm f%C3%B6rbig%C3%A5ngssp%C3%A5r/jo1810_katrineholm,_forbigangsspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JSO201 J%C3%A4rnv%C3%A4gsinfart Uppsala/jso201_uppsala_plankorsningar_seb_210607.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1802 M%C3%B6tessp%C3%A5r Heby/jo1802_motesspar_heby.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region Öst/3 Investering/VO1802 Rv 56 Sala-Heby 2plus1/vo1802_vag_56_sala_heby.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg Västerbotten Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny 

järnväg
1 018 1 555 1 072 1 689

05-Pågående Pågående Väg Västerbotten E4
E4 Sikeå-Gumboda 

mötesseparering
293 350 293 355

05-Pågående Pågående Väg Västerbotten E4/E12 E4/E12 Umeå -105 2 419 145 2 696

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västerbotten Norrbotniabanan

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-

Skellefteå ny järnväg
10 250 15 467 10 283 15 748 14% 13 543 17 953  < 0 -16 627

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Västerbotten E4

E4 Gumboda-Grimsmark 

mötesseparering
489 521 489 527 17% 437 617 0,45 338

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Västerbotten E4

E4 Broänge-Daglösten 

mötesseparering 
(5) 375 391 375 395 20% 318 473

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Västerbotten E4

E4 Daglösten-Ljusvattnet 

mötesseparering 
(5) 325 329 325 329 30% 231 428

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg Västerbotten E4 E4 förbifart Skellefteå 471 1 429 471 1 429 30% 1 000 1 857 0,98 1 877

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvall, resecentrum, statlig 

medfinansiering
12 71 23 169

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Västernorrland E14 E14, Sundsvall–Blåberget 5 482 5 607

05-Pågående Pågående Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvalls hamn, 

Tunadalsspåret, Malandstriangeln 

m.m.

299 1 125 301 1 191

05-Pågående Pågående Väg Västernorrland E4 E4 Sundsvall 105 3 710 172 5 313

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västernorrland Ostkustbanan

Sundsvall C–Dingersjö, 

dubbelspårsutbyggnad
2 644 2 744 2 644 2 744 12% 2 406 3 081 < 0 -2 167

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västernorrland

Sundsvall resecentrum, 

tillgänglighet och plattformar m.m.
908 996 908 996 30% 697 1 294 - -

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Ådalsbanan, Västeraspby 

vändslinga
67 67 122 122 30% 85 159 < 0 -210

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg Västernorrland E14 E14 Blåberget-Matfors 364 377 364 381 14% 327 436 1,02 550

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Västernorrland 

Jämtland
Mittbanan

Sundsvall-Ånge, kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder - inkl 

säkerhetshöjande åtg

343 344 343 345 30% 241 448 < 0 -189

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Västmanland Rv 56 Rv 56 Kvicksund-Västjädra 87 288 87 288

05-Pågående Pågående Väg Västmanland E18
E18 Köping-Västjädra, 

kapacitetsbrister
1 211 1 388 1 211 1 388

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Alingsås - Vårgårda 9 977 9 1 157

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde

Göteborgs hamnbana och 

Marieholmsbron, ökad kapacitet 

och dubbelspår över Göta älv

1 158 3 476 1 158 3 823

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Olskroken, Planskildhet 1 288 4 349 1 288 4 349

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland
Västra Stambanan

Västra stambanan, Göteborg-

Skövde, kapacitetsförstärkning.
809 2 376 809 2 380

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Västsvenska paketet järnväg 5 905 12 918 9 233 26 381

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Skara -3 172 82 467

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Vårgårda 50 94 134 280

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Tollered-Alingsås 25 688 25 688

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Vårgårda - Vara 649 949 649 1 209

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E6 E6.20 Hisingsleden, Södra delen 580 972 664 1 176

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E6

E6.21 Göteborgs 

hamn/Lundbyleden
1 120 1 576 1 936 2 501

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Västsvenska paketet väg 2 966 8 746 6 048 16 197

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland
E45 E45 Tösse-Åmål 258 266 258 267 14% 230 304 1,41 472

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Mariestad 1 785 1 866 1 811 1 892 11% 1 684 2 100 0,32 834

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Götene - Mariestad 522 587 1 309 1 373 17% 1 140 1 607 0,39 790

SEB.pdf
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/YSN001a Norrbotniabanan Umeå Dåva Skellefteå/ysn001a_norrbotniabanan_(umea)_dava-skelleftea_ny_jarnvag.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1803 E4 Gumboda-Grimsmark/vn1803_e4_gumboda-grimsmark_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1801 E4 F%C3%B6rbifart Skellefte%C3%A5/vn1801_e4_forbifart_skelleftea.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JSM215 SundsvallC- Dingersjö dubbelspårsutbyggnad/jsm215_sundsvall_c–dingersjo,_dubbelsparsutbyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/BVGV007 Sundsvall resecentrum/bvgv007_sundsvall_resecentrum,_tillganglighet_210211.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM2209 %C3%85dalsbanan V%C3%A4steraspby v%C3%A4ndslinga/jm2209_adalsbanan,_vasteraspby_vandslinga.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1801 E14 Bl%C3%A5berget-Matfors/vm1801_e14_blaberget-matfors.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1807 Sundsvall-%C3%85nge/jm1807_sundsvall-ange,_kapacitets-_och_hastighetshojande_atgarder_-_inkl_sakerhetshojande_atg.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/VVA1816 E45 Tosse-Åmål/vva1816_e45_tosse-amal.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA204 E20 f%C3%B6rbi Mariestad/vva204_e20_forbi_mariestad_seb_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA015 E20 G%C3%B6tene-Mariestad/vva015_e20,_gotene-mariestad.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Västra 

Götaland
Västra stambanan

Göteborg och Västsverige 

Omloppsnära uppställningsspår 
(5) 1 528 1 610 1 528 1 610 16% 1 354 1 866

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Sjöfart

Västra 

Götaland
161

Farleden i Göteborgs hamn, 

Kapacitetsåtgärd farled
1 077 1 103 2 180 2 207 20% 1 765 2 648 0,62 1 793

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland

Norge/Vänerbana

n med Nordlänken

Norge-Vänerbanan, vändspår i 

Älvängen 
198 200 198 200 30% 140 260 4,74 1 316

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland
Västra stambanan

Västra stambanan Laxå-Alingsås 

högre kapacitet
490 796 490 796 30% 557 1 035 4,41 4 933

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Sjöfart

Västra 

Götaland
955

Vänersjöfarten, Trollhätte 

kanal/Göta älv 
(5) 5 000 5 395 5 000 5 416 19% 4 387 6 445

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg

Västra 

Götaland
E45

Järnvågen med överdäckning av 

E45
261 263 30% 184 342

05-Pågående Pågående Järnväg Örebro
Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Dunsjö-

Jakobshyttan, dubbelspår
303 561 303 561

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg Örebro

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Hallsberg – Åsbro, 

dubbelspår
4 431 4 822 4 431 4 822 10% 4 340 5 304 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Örebro Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad 332 341 332 342 30% 239 444 0,60 273

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Örebro

Godsstråket 

genom Bergslagen
Frövi bangårdsombyggnad 105 109 136 141 30% 99 183 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg

Örebro 

Gävleborg 

Dalarna 

Västmanland

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Storvik-Frövi, 

kapacitetspaket 1+2 samt 

Sandviken-Kungsgården 

mötesstation 

598 953 598 953

05-Pågående Pågående Järnväg
Örebro 

Östergötland

Godsstråket 

genom Bergslagen

Hallsberg-Degerön, dubbelspår, 

etapp 1
124 2 066 124 2 067

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg

Örebro 

Östergötland
Rv 50

Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl 

Nykyrka)
706 746 706 746 14% 644 847 2,23 2 486

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland
Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Jakobshyttan-

Degerön, dubbelspår
612 865 612 865

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Östergötland E22 E22 Förbi Söderköping 1 456 1 525 1 496 1 564 26% 1 158 1 971 2,36 4 931

SEB.pdf

varav

- Nya stambaneetapper 104 000 165 964 104 000 166 006

10-NTP nya

kandidater
Utredning Järnväg  Hela Landet Hela landet

Nya stambanor, utredning för 

kvarstående etapper
3 000 3 000 3 000 3 000

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne

Hässleholm-Lund, del av nya 

stambanor 
(5) 15 900 28 070 15 900 28 070 22% 21 895 34 245

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland
Kust till kustbanan

Göteborg-Borås, del av nya 

stambanor 
(5) 17 300 43 531 17 300 43 572 17% 36 165 50 979

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland Ostlänken
Ostlänken nytt dubbelspår Järna-

Linköping, del av nya stambanor
67 800 91 363 67 800 91 364 17% 75 832 106 896

- ERTMS införande 25 986 50 915 25 986 50 915

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Hallsberg Norrköping 4 586 8 835 4 586 8 835

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Malmö 7 415 10 790 7 415 10 790

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Göteborg 

(5) 1 734 8 661 1 734 8 661 15% 7 362 9 960

10-NTP nya

kandidater
2025-2027 Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Stockholm Gävle 

(5) 4 796 11 655 4 796 11 655 15% 9 907 13 403

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten Malmbanan ERTMS, Nord, Malmbanan 3 315 5 258 3 315 5 258

10-NTP nya

kandidater
2025-2027 Järnväg Norrbotten Hela landet ERTMS, TC Boden Ånge 

(5) 4 140 5 716 4 140 5 716 15% 4 859 6 573

- Storstadsförhandling 7 850 11 493 32 870 41 062

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne Spårväg Lund C - ESS 79 781

05-Pågående Pågående Väg Skåne Helsingborg cykelobjekt 66 75 141 292

05-Pågående Pågående Väg Skåne Helsingborg, Kollektivtrafik 137 189 311 374

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Lund cykelobjekt (cykelbanor och 

cykelgarage)
43 44 43 167

05-Pågående Pågående Väg Skåne Malmö cykelobjekt 149 155 594 619

490

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/SVA1801 Farleden Göteborgs hamn/sva1801_farleden_i_goteborgs_hamn,_kapacitetsatgard_farled.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/JVA1805 Norge V%C3%A4nerbanan/jva1805_norge-vanerbanan,_vandspar_i_alvangen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/JVA1810 Västra stambanan Laxå-Alingsås/jva1810_vastra_stambanan_laxa-alingsas_hogre_kapacitet.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region Öst/3 Investering/BVST030c Hallsberg-Åsbro/bvst030c_godsstraket_hallsberg-asbro,_dubbelspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1801 Lax%C3%A5 bang%C3%A5rdsombyggnad/jo1801_laxa_bangardsombyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/YO002 Fr%C3%B6vi bang%C3%A5rdsombyggnad/yo002_frovi_bangardsombyggnad_210923.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VMN096 Nykyrka-Brattebro/vmn096_rv_50_medevi-brattebro_(inkl_nykyrka).pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VSO004 E22 f%C3%B6rbi S%C3%B6derk%C3%B6ping/vso004_e22_forbi_soderkoping.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-

och EL-bussar)
904 1 442 3 014 3 449

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne

Malmöpendeln Lommabanan - 

etapp 2
62 97 192 215

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Hagalund, tunnelbanestation 127 214 557 1 256

05-Pågående Pågående Väg Stockholm Stockholm, cykelobjekt 115 129 352 507

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana 

och nya stationer
3 245 3 990 13 054 13 641

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Roslagsbanan till City, 

förlängning och nya stationer
162 1 590 4 690 7 687

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Stockholm

Stockholm, Spårväg syd, 

kapacitetsutökning för 

kollektivtrafik

875 1 001 4 244 4 547

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
Göteborg cykelobjekt 63 65 196 257

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland
Göteborg, Citybuss Backa-stråket 130 180 399 431

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Norra 

Älvstranden (västra delen)
256 316 707 757

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Järnväg

Västra 

Götaland

Göteborg, Spårväg Bunnsbo-

Linné (Norra Älvstranden, 

centrala delen)

1 516 1 928 4 375 6 080

- Öresundsförbindelsen kapacitet 1 194 1 194

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde

Malmö bangård, planskild 

spårkorsning
643 643

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö C - Östervärn, dubbelspår 328 328

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö C, fler plattformsspår 148 148

14-NTP nya

kandidater 

trimning>50 

mnkr

2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde
Svågertorp, förlängning av 

förbigångsspår
 (3) 75 75

799 000 1 129 998 920 149 1 333 006

Större investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för namngivna investeringar med 10 procent

14 608 14 675 15 326 15 400

Väg Dalarna Rv 71 E 16/66 Förbi Yttermalung 446 457 446 457 24% 349 564 0,05 30 SEB.pdf

Väg Dalarna E16
E16 Lönnemossa - Klingvägen, 

mötesseparering
107 107 107 107 30% 75 139 1,09 148

SEB.pdf

Väg Dalarna Rv 50 RV 50 Förbi Grängesberg 189 191 189 196 12% 173 219 0,09 23 SEB.pdf

Väg Gävleborg Rv 56
Väg 56 Hedesunda-Valbo/Gävle, 

Räta linjen
1 106 1 120 1 106 1 120 17% 934 1 307 0,61 949

SEB.pdf

Väg Halland Rv 26
Väg 26 Halmstad - Oskarström, 

2+1-väg
376 376 376 376 30% 263 489 1,82 894

SEB.pdf

Väg Jämtland E14
E14 Lockne - Optand/Förbi 

Brunflo
725 743 725 743 14% 638 847 < 0 -509

SEB.pdf

Väg Jönköping E4 E4 Trafikplats Ekhagen 228 228 228 228 30% 160 296 5,89 1 741 SEB.pdf

Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved 274 274 274 274 30% 192 356 1,74 796
SEB.pdf

Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 Skogslid - Haga 1 432 1 432 1 432 1 432 30% 1 003 1 862 0,43 840 SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 26 E22 Genom Mönsterås 376 376 434 434 30% 304 564 1,64 955 SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 25
Rv 25 Nybro, trafikplats 

Glasporten
80 80 120 120 30% 84 156 3,67 579

SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 40 Rv 40 Toverum - Hyttan 486 486 486 486 30% 340 632 0,14 104 SEB.pdf

Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Förbi Lessebo 438 438 438 438 30% 307 570 0,36 225 SEB.pdf

Väg Kronoberg Rv 25
Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. 

trafikplats
330 330 370 370 30% 259 482 0,33 182

SEB.pdf

Väg Norrbotten E10
E10 Mertainen-Kauppinen 

mötesseparering
600 600 600 600 30% 420 780 < 0 -87

SEB.pdf

Väg Skåne E6
E6 Trafikplats Alnarp - Trafikplats 

Lomma, additionskörfält
349 349 349 349 30% 245 454 1,40 636

SEB.pdf

Väg Stockholm E4
E4 trafikplats Glädjen - trafikplats 

Rotebro, ITS
144 144 144 144 30% 101 187 6,24 2 105

SEB.pdf

Väg Stockholm E4

E4 trafikplats Häggvik- trafikplats 

Rotebro, kapacitetsförstärkning till 

följd av Förbifart Stockholm

206 220 206 220 21% 174 266 6,02 1 429

SEB.pdf

Väg Södermanland E20
E20 Trafikplats Gröndal - 

Eskilstuna 2+2
542 542 542 542 30% 380 705 6,15 4 433

SEB.pdf

Sjöfart Uppsala Mälaren/Rv 55
Hjulsta ny- eller ombyggnad av 

bro 
(4) 787 787 787 787 24% 598 976 0,41 340

SEB.pdf

Väg Värmland E18

E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp 

Bäckevarv – Årjäng, ombyggnad 

till 2+1

553 553 553 553 30% 387 719 < 0 -14

SEB.pdf

Summa Planeringsram
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM012 E16 f%C3%B6rbifart Yttermalung/vm012_e16_forbi_yttermalung_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM2212 E16 L%C3%B6nnemossa - Klingv%C3%A4gen/vm2212_e16_lonnemossa_-_klingvagen,_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1811 Rv 50 f%C3%B6rbi Gr%C3%A4ngesberg/vm1811_rv_50_forbi_grangesberg_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/YM001 V%C3%A4g 56 Hedesunda-Valbo G%C3%A4vle/ym001_vag_56_hedesunda-valbo_gavle,_rata_linjen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA1808 V%C3%A4g 26 Halmstad-Oskarstr%C3%B6m/vva1808_vag_26_halmstad_oskarstrom.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM059 E14 Lockne-Optand f%C3%B6rbi Brunflo/vm059_e14_lockne-optand_forbi_brunflo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1802 E4 Trafikplats Ekhagen/vsy1802_e4_trafikplats_ekhagen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY006 Rv 26 Sm%C3%A5landsstenar-Gislaved/ysy006_rv_26_smalandsstenar_-_gislaved.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1805 Rv 40 Skogslid - Haga/vsy1805_rv_40_skogslid_-_haga.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO014 E22 Genom M%C3%B6nster%C3%A5s/vso014_e22_genom_monsteras.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2203 Rv 25 Tpl Glasporten, Nybro/vsy2203_rv_25_tpl_glasporten,_nybro.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1806 Rv 40 Toverum-Hyttan/vsy1806_rv_40_toverum_-_hyttan.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO022 Rv 25 F%C3%B6rbi Lessebo/vso022_rv_25_forbi_lessebo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2201 Rv25 Norrleden V%C3%A4xj%C3%B6/vsy2201_rv_25_norrleden_i_vaxjo,_inkl._trafikplats.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1807 E10 Mertainen-Kauppinen/vn1807_e10_mertainen-kauppinen_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2202 E6 Tpl Alnarp %E2%80%93 Tpl Lomma/vsy2202_e6_trafikplats_alnarp_%E2%80%93_trafikplats_lomma,_additionskorfalt.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST2204 E4 Tpl H%C3%A4ggvik-Tpl Rotebro/vst2204_e4_tpl_haggvik-tpl_rotebro_kapacitetsforstarkning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VO2209 E20 Trafikplats Gr%C3%B6ndal - Eskilstuna/vo2209_e20_trafikplats_grondal_-_eskilstuna_2plus2.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1806 Hjulsta ny eller ombyggnad av bro/jo1806_hjulsta,_ny_eller_ombyggnad_av_bro.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA2201 Valn%C3%A4s riksgr%C3%A4nsen 2plus1/vva2201b_e18_valnas-riksgransen_del_backevarv-arjang_2plus1.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

Väg Värmland E18

E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp 

Töcksfors – Bäckevarv, 

ombyggnad till 2+1

773 773 773 773 30% 541 1 005 0,54 582

SEB.pdf

Väg Västerbotten E12
E12 Kulla-Norrfors 

mötesseparering
407 407 407 407 30% 285 530 0,60 339

SEB.pdf

Väg Västerbotten E4
E4 Grimsmark-Broänge 

mötesseparering
426 426 426 426 30% 298 554 0,03 19

SEB.pdf

Väg Västerbotten E4
E4 Ljusvattnet-Yttervik 

mötesseparering
345 345 345 345 30% 241 448 0,50 243

SEB.pdf

Väg Västernorrland E4 E4 Förbi Örnsköldsvik 2 027 2 034 2 607 2 617 15% 2 234 3 000 0,44 1 500
SEB.pdf

Väg
Västra 

Götaland
E45

E45 Vänersborg - Mellerud, 

deletapp Liden – Frändefors, 

ombyggnad 2+1

855 855 855 855 30% 599 1 112 1,35 1 503

SEB.pdf

(1): I redovisade driftbidrag till icke statliga flygplatser ingår även beredskapsflygplatser och flygtrafiktjänster

(2): Kollektivtrafiksatsning (Stadsmiljöavtal) avser åren 2022-2030

(3): Åtgärden har totalkostnad under 100 miljoner kronor och går mot trimningsåtgärd

(4): Alternativ finansiering ska utredas.

(5) Översyn av några objektets totalkostnad, NNK och NNV liksom samhällsekonomiska effekter pågår. Uppgifterna kompletteras senare
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA2201 Valn%C3%A4s riksgr%C3%A4nsen 2plus1/vva2201a_e18_valnas-riksgransen,_del_tocksfors_%E2%80%93_backevarv_2plus1.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1810 E12 Kulla-Norrfors/vn1810_e12_kulla-norrfors_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN2202 E4 Grimsmark-Bro%C3%A4nge/vn2202_e4_grimsmark-broange_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN012 E4 Ljusvattnet-Yttervik/vn012_e4_ljusvattnet-yttervik_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1804 E4 %C3%96rnsk%C3%B6ldsvik/vm1804_e4_forbi_ornskoldsvik.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA1806 E45 V%C3%A4nersborg-Mellerud/vva1806a_e45_vanersborg_-_mellerud,_del_liden_%E2%80%93_fradefors,_ombyggnad_2plus1.pdf
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverket.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 15 Dnr 2021/238-1.9.1 
 

Svar på remiss Nybro 2040 – En 
sammanhållen stad, fördjupad 
översiktsplan (granskning) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
något att erinra på förslaget till fördjupad översiktsplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter i granskningen av planförslaget för Nybro 
2040 – en sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan. 
Planförslaget visar den långsiktiga viljeinriktningen för 
användningen av mark och vatten i framtidens Nybro 
stad. Planförslaget sträcker sig till år 2040. Planförslagets 
övergripande målsättning är att Nybro år 2040 ska vara 
en sammanhållen stad, både fysiskt och socialt.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
Nybro 2040 – en sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan, 
granskningshandling 
Följebrev 2021-12-15 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Remissyttrande Nybro 2040 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra på förslaget till fördjupad 
översiktsplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun har getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter i granskningen av planförslaget för Nybro 
2040 – en sammanhållen stad, fördjupad 
översiktsplan. 
Planförslaget visar den långsiktiga viljeinriktningen för 
användningen av mark och vatten i framtidens Nybro 
stad. Planförslaget sträcker sig till år 2040. 
Planförslagets övergripande målsättning är att Nybro 
år 2040 ska vara en sammanhållen stad, både fysiskt 
och socialt.  

 
Beslutsunderlag 
Nybro 2040 – en sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan, 
granskningshandling 
Följebrev 2021-12-15 
 

Beslutet skickas till 
Nybro kommun 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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    1(1) 

 2021-12-15        Dnr KS-2018-46 
 
 

 
 
 

 
 

 
Postadress: Nybro Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 382 80 Nybro  |  Besöksadress: Dunderbergsgatan 2, Nybro 

Telefon: 0481-450 00  |  E-post: samhallsbyggnad@nybro.se  |  Webbsida: www.nybro.se 
 

Planarkitekt 
Hanna Nilsson  
Tfn: 0481-450000 
E-post: hanna.m.nilsson@nybro.se 

 
  
  
Nybro kommun 
382 80  NYBRO 
 

      
     

Inbjudan till granskning av Nybro stad 2040  - en 
sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2021 om granskning av 
planförslaget för Nybro 2040 – en sammanhållen stad, fördjupad 
översiktsplan med medföljande hållbarhetsbedömning och 
samrådsredogörelse. 

 
Planförslaget visar den långsiktiga viljeinriktningen för användningen 
av mark och vatten i framtidens Nybro stad. Planförslaget sträcker sig 
till år 2040. Planförslagets övergripande målsättning är att Nybro år 
2040 ska vara en sammanhållen stad, både fysiskt och socialt.  

 
Planförslaget har bearbetats efter samrådet och en samrådsredogörelse 
har upprättats. Planförslaget baseras på flera framtagna 
kunskapsunderlag och en omfattande tidig invånardialog. Dels i form av 
en enkät som fick över 1400 svar, dels i form av workshops med 
skolklasser och föreningar. Allmänhetens vilja att bidra till arbetet har 
gett kommunen kunskaper som legat till grund för planförslaget. 
 
Synpunkter skickas senast den 22 februari 2022 till 
samhallsbyggnad@nybro.se. 

 
Frågor om remissen besvaras av Hanna Nilsson, översiktsplanerare, 
(hanna.m.nilsson@nybro.se) eller Johannes Scherman, 
översiktsplanerare (johannes.scherman@nybro.se). Svarstid på frågor 
kommer vara längre under jul och nyår på grund av ledighet.   

 
Hälsningar 
Hanna Nilsson 
Översiktsplanerare 

496

mailto:samhallsbyggnad@nybro.se
file://srv040.adm.nybro.se/program/WINDOWS/EDP/Vision/Arbetskatalog/EMFRA002/hanna.m.nilsson@nybro.se
mailto:johannes.scherman@nybro.se


NYBRO
STATION

Nybro 2040
En sammanhållen stad
Fördjupad översiktsplan
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NYBRO 2040 - EN SAMMANHÅLLEN STAD

ANSVARIG NÄMND
Kommunstyrelsen

POLITISK REFERENSGRUPP
Den politiska referensgruppen består av kommun
styrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
 ordförande och vice ordförande samt representanter 
från samtliga partier i Nybro kommuns kommun
fullmäktige mandatperioden 20182022.

STYRGRUPP
Kommunchef, samhällsbyggnadschef, planerings
chef, exploateringschef.

PROJEKTLEDARE
Översiktsplanerare, samhällsbyggnadsförvaltningen

REFERENSGRUPP
Näringslivschef, utvecklingschef, destinations
utvecklare, miljöinspektör, sport och fritidschef, 
kultursekreterare, byggnadsinspektör, yttre befäl 
räddningstjänsten, VD Nybro Bostads AB, VD 
Nybro elnät AB, skolchef, områdeschef skola, 
omsorgs chef, socialchef, säkerhetssamordnare.

ARBETSGRUPP
Översiktsplanerare,  infrastrukturstrateg, 
 exploateringschef, markförvaltare, VA
chef,  stadsträdgårdsmästare, trafikingenjör, 
 projekteringsingenjör, vattenhandläggare, 
 naturvårdshandläggare, hållbarhetsstrateg, en
ergi och klimatsamordnare, GISingenjör, 
 lantmäteriingenjör

KONTAKT
Kontakta gärna medborgarkontoret om du har 
 frågor.
Telefon: 048145 000
Epost: samhallsbyggnad@nybro.se
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Kommunens översiktsplanering ska översätta 
 kommunens vision till fysisk planering. Denna 
 fördjupade översiktsplan visar i vilken riktning 
 Nybro stad ska utvecklas fram till år 2040. Den ska 
se till att Nybro stad utvecklas på ett ekologiskt, 
 socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Det över
gripande målet för planen är att Nybro ska bli en 
mer sammanhållen stad, både fysiskt och socialt. 
Nybro stad är navet som förser hela kommunen med 
ett utbud av service, bostäder, fritidsaktiviteter och 
arbetsplatser. Med goda kopplingar till sitt omland 
blir Nybro stad drivkraften för hela kommunens 
utveckling. Nybro stads kvaliteter med närhet till 
såväl stadsliv som natur ska stärkas samtidigt som 
vi bidrar till en god utveckling av regionen.

Planförslaget har tagits fram efter en  omfattande 
invånar dialog och grundas på regionala och 
 nationella mål. I processen att ta fram en ny 
 beslutad fördjupad översiktsplan för Nybro stad 
ska en  fortsatt dialog hållas med Nybros invånare. 
 Dialogen är viktig eftersom översiktsplanen blir 
vägledande för mer detaljerad planering under lång 
tid framöver.

BEVARA OCH UTVECKLA FÖR EN 
SAMMANHÅLLEN STAD
Nybro stad är känt och uppskattas för närheten 
till gröna och blå miljöer; naturen, parkerna och 
 sjöarna. Översiktsplanens mål är att värna och 
utveckla dessa miljöer. Samtidigt är vi en del av 
en expansiv region och många vill flytta till Nybro 
stad. Därför behöver vi se till att det finns bostäder 
för dem som vill bo och leva här. Grundidén i över
siktsplanen att förtäta och på så vis skapa levande 
och attraktiva boendemiljöer i Nybro centrum och 
längs några utvalda utvecklingsstråk. Vi tar hänsyn 
till Nybro stads historia, kultur och miljö och ut
vecklar staden med utgångspunkten att det ska vara 
nära till handel och service, mötesplatser, idrotts
anläggningar, äldreboenden och arbetstillfällen. Det 
ska också bli lättare och tryggare att förflytta sig 
i staden när trafikplaneringen sker utifrån barn
perspektivet.

Nu ställs planförslaget ut på granskning för att 
återigen få ta del av era kunskaper och synpunkter. 
Tillsammans gör vi Nybro stad ännu bättre. 

Kommunstyrelsens ordförande
Christina Davidson

Kommunstyrelsens vice ordförande
Tobias Fagergård

Här är vägen till Nybro stads framtid
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NYBRO 2040 - EN SAMMANHÅLLEN STAD

INLEDNING
Fysisk planering sker på olika nivåer. 

Här presenteras hur den fördjupade översiktspla-
nen för  Nybro stad bidrar till att uppfylla mål och 
planer som beslutats  internationellt, nationellt och 
regionalt.

Vad är en översiktsplan?      11  

Planering på olika nivåer      12

Invånardialogen formar planen     13

Globala mål i sikte       14

Nybro och omvärlden       15

FRAMTIDSBILD 2040
Nybro kommuns vision       19

Möjligheter och utmaningar      20

Såhär hänger planen ihop      22

Nybro 2040 - En sammanhållen stad     24

Utvecklingsinriktningar 2040      26

Utvecklingsinriktningar 2100      28

Nybro stad behöver en långsiktig, strategisk plan 
för att utvecklas som en fantastisk plats att bo, leva 
och verka på.  

Därför har Nybro kommun tagit fram en 
översiktsplan som   sträcker sig fram till 2040 – och 
blickar ut mot 2100.

Innehåll
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

FOKUSOMRÅDEN
Det enkla småstadslivet      31

Platser att mötas på       36

Mer gång, cykel och kollektivtrafik     40

Större Nybrohjärta       44

Aktiv fritid i stimulerande miljöer     48

Robust och funktionell grön- och blåstruktur    50

Ett varierat näringsliv       56

Effektiva och hållbara tekniska system     60

Det är viktigt att insatser görs där de kan få störst 
effekt. 

Den fördjupade översiktsplanen har därför ett antal 
fokusområden. Varje fokusområde har strategier 
kopplade till sig som  beskriver hur kommunen ska 
arbeta.

PLANFÖRSLAG
Här presenteras markanvändningen för den 
 framtida utvecklingen av Nybro stad.

Förklaring markanvändningskartor     65  

Norra Nybro        66

Västra Nybro        70

Centrala Nybro        74

Södra Nybro        78

Östra Nybro        82

GENOMFÖRANDE
Här finns prioriteringsordning för när den 
 fördjupade översiktsplanens utpekade 
 markanvändningsförslag kan genomföras.

Genomförande        87  

Strategier        88

Medskick        91
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NYBRO 2040 - EN SAMMANHÅLLEN STAD

Hänvisning till politiskt beslutade mål etc. 

Hänvisning till kunskapsunderlag av olika slag. 

Samtliga foton tillhör Nybro kommun om inget annat 
anges

Hållbarhetsbedömningen av den fördjupade 
 översiktsplanen redogör för sociala och miljömässiga 
konsekvenser av planförslaget. 

Begrepp förklaras i dokumentets början.

Avgränsningar och sträckningar på kartor är grovt dragna. 
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

AKTIV FASAD
En byggnad med aktiv fasad har entréer och 
verksamheter vända mot gatan. En aktiv fasad bör 
dessutom ha en varierad och detaljerad utformning.

BARNPERSPEKTIV
Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i 
Sverige. Det innebär bland annat att barn och unga 
har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade 
i alla frågor som rör dem.

Barns behov i den fysiska planeringen utgörs fram
för allt av rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet. 
Att planera staden med barnperspektiv leder också 
till att staden blir mer jämställd, eftersom att staden 
planeras med ett bredare perspektiv. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster är en samlingsterm som 
 beskriver de tjänster som naturen och det som lever 
i den bistår människan med, direkt eller indirekt. 
Ekosystem tjänster delas in i olika grupper.
Stödjande ekosystemtjänster
De stödjande ekosystemtjänsterna är grundläggande 

förutsättningar för att andra ekosystemtjänster ska 
fungera, och i förlängningen den nytta  människan 
kan dra av dessa. Här finns basala funktioner som 
fotosyntes, matjordsbildning, vattnets cykel i 
 naturliga system och biologisk mångfald där bland 
annat bevarande av ekosystem och biodiversitet 
ingår.

Reglerande ekosystemtjänster
Bland de reglerande ekosystemtjänsterna finns 
 specifika tjänster som naturen tillhandahåller. Här 
finns exempelvis rening av luft och vatten,  reglering 
av klimat lokalt och globalt med mikroklimat 
inom staden och koldioxidinbindning, erosions
skydd, buller dämpning, pollinering, skadedjurs
bekämpning, återföring av näringsämnen och 
pollinering.

Försörjande ekosystemtjänster
Bland de försörjande ekosystemtjänsterna finns 
många av de produkter som människan direkt drar 
nytta av. Produktion av syre, mat, virke, bio energi 
och dricksvatten ingår alla här och de är i sin tur 
beroende av de stödjande ekosystemtjänsterna. 
Här finns även estetiska värden som uppskattas av 
människor som vistas i natur och i staden. 

Kulturella ekosystemtjänster
Bland de kulturella ekosystemtjänsterna åter
finns immateriella värden som stadens gröna och 
blå strukturer bidrar med. Direkt hälsofrämjande 
 effekter som luftrening, sänkning av stress hormoner 
och snabbare återhämtning liksom indirekt hälso
främjande effekter som ökad fysisk aktivitet. Hit hör 
även sociala och överbryggande aktiviteter i stadens 
grönområden såsom stadsodling,  rekreation, frilufts
liv och turism. Även en stads eller ett  områdes 
 identitet genom möjlighet att orientera sig och 
natur föremål med historisk koppling liksom kultur
arv hör till de kulturella ekosystemtjänsterna.

Begrepp
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NYBRO 2040 - EN SAMMANHÅLLEN STAD

FÖRTÄTNING
Förtätning innebär att bebyggelse och funktioner 
läggs till i redan bebyggda områden. Genom att 
nyttja ytor som till exempel obebyggd mark, före 
detta verksamheter eller parkeringsytor kan stadens 
mark användas mer effektivt. Vid förtätning behövs 
hänsyn tas till en mängd faktorer för att säkerställa 
att marken är lämplig för tänkt bebyggelse, till 
exempel tillgänglighet och grön och blåstruktur.

GATURUM
En gata är en offentlig plats som ska vara öppen och 
välkomnande för alla och mycket mer än enbart en 
yta att transportera sig på. Ett gaturum sträcker sig 
utanför gatans yta och kan bestå av körbana, gång 
och cykelbanor och tomtmark. Avgränsningen av 
ett gaturum kan utgöras av byggnaders fasader eller 
plank, staket och träd. 

GENHET 
Begreppet genhet används som ett mått för att 
beskriva hur exempelvis en väg med god fram
komlighet är utformad. En gen väg är ofta rak och 
saknar omständigheter som försvårar
framkomligenheten för den som använder sig av 
vägen. 

HELA RESAN-PERSPEKTIVET
Hela resanperspektivet är ett begrepp och 
utgångspunkt som syftar till att belysa behovet av 
tillgänglighet för personer med funktionsvariationer 
från en resas startpunkt till resans mål. Bristande 
tillgänglighet i ett av en resas många steg kan göra 
att resan som helhet inte går att genomföra.

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR
Grönstruktur betyder sammanhängande grönska 
och bidrar till att djur och växter har tillgång till 
spridnings korridorer. För att spridningskorrido
rerna ska fungera krävs att de börjar och slutar 
i natur områden av hög kvalitet. Grönstrukturen 
stärker stadens motståndskraft mot effekterna av 
klimat förändringar, ger renare luft och bidrar till 
 människors välbefinnande och hälsa. 

Blåstrukturen är de sjöar och vattendrag som 
finns i staden. I Nybro stad sammanfaller blå och 
 grönstrukturen vilket ger synergieffekter.

JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
När staden planeras och byggs är det viktigt att ett 
jämställdhetsperspektiv finns med redan från början. 
Det handlar både om att fundera över för vem 
staden planeras, men också om att konsekvenserna 
av det som planeras kan påverka kvinnor, män, 
flickor och pojkar på olika sätt. Det är också viktigt 
att inte osynliggöra ickebinära personer. 

I den fysiska planeringen är jämställdhet, precis som 
barnperspektivet, ofta kopplat till infrastruktur och 
trygghetsfrågor i det offentliga rummet.

Maktordningar samspelar på olika sätt. Alla män 
eller kvinnor har inte samma livserfarenheter, utan 
även faktorer som exempelvis etnicitet, funktions
variation och ålder spelar in. Utifrån det upplever 
vi den byggda miljön på olika sätt. Som trygg eller 
otrygg, välkänd eller främmande, välplanerad eller 
dåligt planerad.

MÅNGFUNKTIONELLA YTOR
En mångfunktionell yta är en yta som har fler än en 
funktion. Till exempel kan en grönyta både vara en 
yta för umgänge och låtas översvämmas vid kraftiga 
regn. 

MÖTESPLATS
En mötesplats är en plats där människor möts och 
interagerar i någon form. Mötet och interaktionen 
bidrar med livskvalitet och stärker den sociala 
sammanhållningen i staden. En mötesplats kan 
exempelvis vara ett torg, en lekplats eller en park.

Överbryggande mötesplats
Detta är mötesplatser som är unika i sitt slag och 
erbjuder något som inte finns på andra platser i 
staden. Det leder till möten mellan människor som 
kanske inte annars hade träffats.
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OFFENTLIG SERVICE
Offentlig service är den service som tillhandahålls 
av offentliga förvaltningar som till exempel stat och 
kommun. Servicen är skattefinansierad.

SPONTANIDROTT
Med spontanidrott menas fysisk aktivitet som utförs 
på egen hand eller i grupp utanför föreningsidrotten 
eller utan annan officiell organisatör. Aktiviteten 
bedrivs utan ledare eller någon annan ansvarig 
och kan utföras på alla olika typer av sport och 
fritidsanläggningar.

STADSMÄSSIGHET
Begreppet återkommer i beskrivningar av vad vi 
eftersträvar i stadens mer centrala delar och längs 
med utvecklingsstråk. Stadsmässighet innebär att 
bebyggelsen är tät och staden levande. Det är i 
slutänden människan som gör en stad stadsmässig.
Det läggs stor vikt vid byggnaders samspel med 
gaturummet. Det kan uppnås med placering och 
 utformning av fönster och entréer. Fönsterlösa 
 partier motverkar stadsmässighet. Ett annat 
 kriterium övergången mellan privata och offentliga 
ytor.  Förgårdar mellan husfasad och gata/trottoar 
minskar känslan av stadsmässighet. Byggnadens 
detaljer, material och färg har betydelse för 
 upplevelsen av stadsmässighet.

TILLGÄNGLIGHET
Den fördjupade översiktsplanen poängterar vikten 
av tillgänglighet. Ett tillgängligt samhälle är 
användbart för alla oavsett ålder eller funktionsned
sättning. Upplevelsen av platsen är också viktig ur 
ett tillgänglighetsperspektiv. 
 

Universell utformning
För att skapa ett tillgängligt samhälle kan principen 
om universell utformning användas. Det innebär att 
skapa miljöer som är tillgängliga för alla redan från 
början, utan att behöva anpassa till speciella behov i 
efterhand.

ÖPPNA DAGVATTENSYSTEM
Så kallade slutna dagvattensystem, rör i marken, har 
begränsad kapacitet att ta emot dagvatten vid kraf
tiga skyfall. Öppna dagvattensystem kan vara både 
anlagda dammar och andra ytor som naturligt kan 
hantera och infiltrera dagvatten. De minskar risken 
för översvämningar, samtidigt som dagvattnet kan 
renas på plats. Öppna dagvattensystem innebär även 
intressanta inslag i stadsmiljön.
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1 INLEDNING

Kapitel  1
Inledning

Fysisk planering sker på olika nivåer. 

Här presenteras hur den fördjupade översiktsplanen för  Nybro 
stad bidrar till att uppfylla mål och planer som beslutats 

 internationellt, nationellt och regionalt.
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En översiktsplanen är en långsiktig plan för mark 
och vattenanvändningen och är ett av  kommunens 
 viktigaste styrdokument. Den är ett av kommunens 
 verktyg till uppfylla mål och planer som  beslutats 
 internationellt, nationellt och regionalt. Enligt 
Plan och bygglagen (PBL) ska varje kommun 
ha en  aktuell översiktsplan. En översiktsplan är 
inte juridiskt bindande men den är vägledande när 
 kommunen  fattar beslut om detaljplanering, plan
besked, bygglov och andra tillståndsprövningar. 

Det finns olika typer av översiktsplaner. Den 
kommun övergripande översiktsplanen (ÖP) 
 omfattar alltid hela kommunens yta. Ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen (TÖP) hanterar ett visst 
ämne, till exempel vindbruk, över hela kommunens 
yta. En  fördjupad översikts plan (FÖP) gäller för ett 
geografiskt  avgränsat område, som till exempel en 
tätort. En fördjupning av översiktsplanen visar en 
mer  detaljerad bild av kommunens vilja. 

VARFÖR EN NY FÖRDJUPAD 
ÖVERSIKTSPLAN?
Den fördjupade översiktsplanen ska vara ett aktuellt 
planeringsunderlag för hur Nybro stad ska  utvecklas 
på kort och lång sikt. Den tidigare  fördjupade 
 översiktsplanen för Nybro stad antogs 2013.  Sedan 
dess har vi fått ny och bättre kunskap och nya 
 förutsättningar som gör att vi behöver en ny plan. 

2017 antog Nybro kommun en ny vision för 
 framtidens Nybro. Planens uppgift är att  omsätta 
den nya visionen till fysisk planering. Den 
 fördjupade översiktsplanen ska visa hur Nybro stad 
ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt fram till 
2040. Den övergripande målsättningen för planen är 
att Nybro ska bli en mer sammanhållen stad, både 
fysiskt och socialt. 

PLANPROCESSEN
När ett planförslag har tagits fram  samråder 
   kommunen förslaget med Länsstyrelsen, 
 myndigheter, invånare och andra intressenter. Efter 
samrådet sammanställer kommunen alla  inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter 
bearbetas förslaget mot bakgrund av de  inkomna 
synpunkterna. 

Därefter ställs planförslaget ut ännu en gång. 
Denna gång kallas det för granskning. Under 
gransknings tiden finns det återigen möjlighet att 
lämna  synpunkter på planförslaget. De inkomna 
 synpunkterna sammanställs i ett gransknings
utlåtande.

Den fördjupade översiktsplanen är sedan redo att 
antas av kommunfullmäktige. Därefter kan den 
 användas som beslutsunderlag.

Vad är en översiktsplan?
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Fysisk planering handlar om att sträva mot att mark 
och vatten ska användas på det sätt som den är bäst 
lämpad för. 

Planeringen är en sammanhängande process från 
nationella lagar till den privata fastighets ägarens 
bygglovsansökan. På de olika beslutande nivåerna 
tillämpas övergripande mål och lagar och omsätts 
till mer specifika viljeinriktningar och till slut till 
lagligt bindande detaljplaner och bygglov.   

Från nationellt håll styrs planering med lagar och 
förordningar som beslutas i Sveriges riksdag. 
Tolv statliga förvaltningsmyndigheter kan  skydda 
 nationellt viktiga områden eller funktioner i så 
 kallade riksintressen. 

Sveriges regioner genomför vägledande planering 
för hela regionen.

I Sverige har kommunerna huvudansvaret för 
planeringen. Varje kommun ska ha en politiskt 
antagen översiktsplan som vägleder i beslut om hur 

mark och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Fördjupningar av översiktsplaner kan göras för 
geografiskt avgränsade områden, som till exempel 
en tätort. De visar en mer detaljerad viljeinriktning.

Den lagligt bindande planeringen för hur mark och 
vatten ska användas görs av kommuner i detalj
planer som sedan styr vad som beviljas i bygglov.

Planering på olika nivåer

Nationellt
Lagstiftningar (som till exempel 

plan- och bygglagen och 
miljöbalken) eller större projekt

Regionalt
Regional utvecklingsplan för 

Kalmar län

Kommunövergripande
Översiktsplan och liknande

Kommundelar
Fördjupad översiktsplan eller 

planprogram

Områden
Detaljplaner

Enskilda fastigheter
Bygglov
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Beslutet att ta fram en ny fördjupad översiktsplan 
för Nybro stad fattades av kommunstyrelsen i april 
2018. Arbetet inleddes med workshops där
politiska representanter och tjänstepersoner deltog. 
Deltagarna delade med sig av sin syn på stadens 
styrkor, unika platser och vilka önskemål de hade på 
den nya fördjupade översiktsplanen.

Därefter genomfördes en omfattande tidig invånar
dialog i form av en enkät och riktade workshops. 
Invånarna vet mest om sin stad och den kunskapen 
ville kommunen ta del av. Tack vare allmänhetens 
vilja att dela med sig av sina synpunkter och önske
mål har kommunen fått en bra grund att stå på inför 
utvecklingen av Nybro stad.

Enkäten gick att besvara digitalt och i pappers
format på tre språk under sommar och tidig höst 
2020. Enkäten fokuserade på vad invånarna tycker 
är bra och vad som kan bli bättre med Nybro stad. 
Enkäten fick över 1400 svar. De allra flesta tyckte 
att närheten till natur och parker är det bästa, medan 
kollektivtrafik och stadens mötesplatser kan förbätt
ras. Kommunen fick också tips och idéer om mer än 
800 platser som invånarna ville förbättra.
Några platser återkom och nämndes av många. Det 
visar vilka platser som är viktiga för Nybroborna.

Den andra delen av invånardialogen bestod av 
riktade workshops. De genomfördes med föreningar 
samt barn och ungdomar från fem klasser i olika 
skolor i Nybro stad. Barn och unga har varit en 
viktig målgrupp i dialogarbetet. En stad som är 
planerad för barn och unga är en bra stad för alla.
Deltagarna på workshoparna gav sin bild av nuläget 
och lämnade önskemål om hur Nybro stad borde 
utvecklas till 2040.

Barn och unga vill att det ska finnas möjlighet att 
utöva fler aktiviteter och umgås på olika platser
i Nybro stad. De vill också att stadskärnan ska 
utvecklas och att kollektivtrafiken inom Nybro 
kommun ska bli bättre.

Utifrån Nybrobornas idéer, både i den tidiga 
 dialogen och under samrådet, har ett gransknings
förslag till fördjupad översiktsplan för Nybro stad 
tagits fram.

Invånardialogen formar planen

Läs mer på nybro.se/2040

Badhusparken. Foto: Privat
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Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN) 
globala mål och strategier för en hållbar 
utveckling. De 17 globala målen och de 169 
delmålen antogs 2015.

Agenda 2030 är en handlingsplan för människornas 
och planetens välstånd. Med de globala målen 
har världens länder åtagit sig att fram till år 2030 
leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. De 
globala målen är tillräckligt övergripande för att 
kunna gälla en region i Afrika, en storstad i Asien 
och en kommun i Småland. 

Vår vardag i Nybro kommun – levnadssätt och val 
påverkar utvecklingen inte bara lokalt, utan även 
globalt. Genom att arbeta för att nå de globala målen 
kan livet i Nybro kommun bli ännu bättre!

Nybro kommuns hållbarhetsprogram Hoppfullt 
och hållbart hanterar Agenda 2030 utifrån Nybro 
kommuns förutsättningar och behov. Hoppfullt och 
hållbart har fem hållbarhetsområden som måste 
hanteras samtidigt men vissa områden blir en 
förutsättning för andra.  

Globala mål i sikte

 Hoppfull och Hållbart, Nybro kommun, 2018

Läs mer om de globala målen på   
www.globalamalen.se
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Strömmande vatten i kombination med ett 
attraktivt läge utmed landsvägen mot Kalmar 
har styrt Nybro stads läge och struktur. Nybro 
är en ung stad som fick sina stadsrättigheter 
1932. Vid kommunsammanslagningen 1969 
utsågs Nybro till huvudort i storkommunen.

Nybro kommun har den näst största landarealen av 
alla kommuner i Kalmar län. Sett till invånarantal 
är Nybro stad Kalmar läns fjärde största tätort. 
Nybro stad förser hela kommunen med ett utbud av 
service, bostäder, fritidsaktiviteter och arbetsplatser 
och blir drivkraften för hela kommunens utveckling.

Nybro är en del av glasriket, ett område i sydöstra 
Sverige där glastillverkningen genom historien varit 
en betydande näring som gett upphov till flera na
tionellt och internationellt kända glasbruk. Stadens 
starka näringsliv har en marknad som sträcker sig 
långt utanför såväl länets som landets gränser. 
 
Nybro stad är en del av Kalmars arbetsmarknadsre
gion. Med tåg nås Kalmar på bara 15 minuter och 
arbetspendlingen mellan kommunerna är omfattan
de. Det strategiska läget längs järnvägen möjliggör 
också pendling till och från Växjö samt erbjuder 
direkttåg till Malmö och Köpenhamn. 

Nybro stad är också motorn i kommunens lokala 
arbetsmarknadscentrum, där många pendlar in till 
staden. 
 
Genom att utveckla både lokala, regionala och na
tionella kommunikationer kan vår region stärkas och 
växa. Det ger större valmöjlighet för invånarna när 
det gäller bostad och karriär.  Digitaliseringen, som 
bland annat innebär att många aspekter av våra liv 
kan förenklas genom teknik, påverkar vår möjlighet 
att bo och arbeta på skilda platser ännu mer. Det 
förändrar också vårt behov av service. Utvecklingen 
av Nybro stad behöver ta hänsyn till allt detta. 

KOMMUNIKATIONER
Nybro stad är en knutpunkt för kommunikationer 
eftersom både vägar (väg 25 mellan Kalmar och 
Växjö och väg 31 mot Vetlanda) och järnväg 
(kusttillkustbanan mellan Kalmar och Göteborg) 
möts och passerar här. 

Kollektivtrafiken i länet drivs av Kalmar 
 länstrafik (KLT) som är del av Region Kalmar 
läns  verksamhet. KLT bedriver linjetrafik med 
buss, serviceresor, närtrafik och ansvarar även för 
 trafikeringen med Krösatåg på länets järnvägar. 
Busstrafiken mellan Nybro och Kalmar är väl ut
byggd. Till och från Nybro stad sker inom regionala 
och mellanregionala transporter främst med tåg, 
genom Krösatåg, Öresundståg samt SJ. 

Tre mil från Nybro stad, strax utanför Kalmar, 
nås KalmarÖland Airport. Därifrån genomförs 
regelbunden trafik till StockholmBromma flygplats. 
Från flygplatsen förekommer även chartertrafik 
i begränsad utsträckning. Flygplatsen är viktig 
för näringslivet och besöksnäringen i hela södra 
Kalmar län, då den möjliggör snabba och enkla 
 kommunikationer till och från Stockholm samt 
vidare ut i Europa och världen.

Nybro och omvärlden
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REGION KALMAR LÄN
Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation 
med uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för länets alla invånare. Den organiserar kollektiv
trafik, hälso och sjukvård samt kultur och regional 
utveckling. Regionen fungerar som ett samverkans
organ för länets kommuner, Linnéuniversitetet, 
länets näringsliv och andra aktörer. 

Region Kalmar län ingår i ett sjukvårds samarbete 
tillsammans med region Östergötland och region 
Jönköpings län. Tillsammans bildar de tre 
 regionerna Sydöstra sjukvårdsregionen.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med 
namnet ”Klimat att växa i” är en gemensam färdplan 
för länet. Visionen för Kalmar län år 2030 är ”en 
hållbar region där människor växer, företag och 
organisationer  etablerar sig och utvecklas, konkur
renskraften har stärkts och kopplingen mellan stad 
och land är stark”. 
För att nå målet finns fyra prioriterade områden att 
utveckla:
• Delaktighet, hälsa och välbefinnande
• God miljö för barn och unga
• Hållbar samhällsplanering
• Stärkt konkurrenskraft

TURISM OCH FRILUFTSLIV
Det regionala arbetet med att utveckla och 
 marknadsföra besöksnäringen sker i samverkan 
mellan Region Kalmar län och länets kommuner. 
Marknadsföringen sker främst genom att lyfta fem 
starka upplevelseregioner: Vimmerby, Västervik, 
Kalmar, Öland och Glasriket.

Nybro kommun är en del av det unika området 
Glasriket. Här har det tillverkats glas på mängder 
av glasbruk i flera hundra år. Idag tillverkas både 
bruksglas och konstglas i världsklass och besökare 
är välkomna ända fram till glasugnarna för att se 
när det skapas. Glasriket erbjuder även natur och 
kulturupplevelser, shopping och övriga aktiviteter. 

Pukeberg glasbruk, i södra Nybro, är ett av 
Sveriges äldsta och mest välbevarade glasbruk. 
Området är riksintresse för kulturmiljövården. Här 
har det  tillverkats glas i olika former sedan 1871 
och området är ett typiskt glasbruksområde från 
tidigt 1900tal. Idag finns flera verksamheter inom 
bruksområdet. Här finns också Mötesplats Pukeberg 
med syfte att skapa och förmedla  kontakter, 
kunskap och kompetens mellan akademin, 
kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och 
det omgivande  samhället. Mötesplatsen är även 
en av  Linnéuniversitetets två noder i Kalmar län 
för att förmedla kunskap, forskning, kompetens 
och kontakter till näringslivet vid sidan av 
 Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar och Växjö.

Svartbäcksmåla aktivitetsområde, söder om 
Nybro, är en regional målpunkt och har cirka 250 
000 besökare per år. Området erbjuder friluftsliv, 
vinteridrott och naturturism med aktiviteter året runt 
och för hela familjen. I Svartbäcksmåla anordnas 
olika event och tävlingar upp till internationell nivå. 
2019 anordnades till exempel världsmästerskap 
i draghund med deltagare från bland annat USA, 
Brasilien, och Aruba i Västindien. Svartbäcksmåla 
är ett väldigt uppskattat besöksmål av både besökare 
och boende i Nybro.

Joelskogen

512



17

1 INLEDNING

NATUR
Nybro kommun har en varierad och rik natur 
som präglas av att kommunen på flera sätt är en 
gränsbygd. Kommunen ligger mellan Kalmarsunds
kustens vidsträckta jordbruksbygd och småländska 
höglandets högre liggande, magra barrskogar. 
Högsta kustlinjen löper genom Nybro stad vilket är 
synligt på många sätt i och kring staden. 

Kring Nybro stad präglas skogarna av att staden till 
stor del ligger på Nybroåsens svallade och relativt 
magra sediment. Stora tallskogar finns kring staden 
och följer åsen både åt nordväst mot Orrefors och 
mot sydost in i Kalmar kommun. På rikare jordar 
är lövträd, och särskilt eken mycket vanliga och 
kring Nybro stad finns några av kommunens finaste 
betesmarker och äldsta ekar. 

De mer sammanhängande odlingsmarkerna i Nybro 
kommuns östra del sträcker sig förbi stadens södra 
delar och fortsätter västreut längs Lindåsabäcken. 
Odlingslandskapet är varierat och artrikt och har 
med sina gamla ekar, betesmarker och mader en 
stor betydelse för den biologiska mångfalden både i 
staden och hela den södra delen av länet

VATTEN
Nybroåsen är mycket viktig dricksvattentäkt  som 
förser Nybro stad och stora delar av Nybro kommun 
med dricksvatten. Även för delar av Kalmar 
kommun, däribland Kalmar stad och periodvis även 
andra kommuner i södra Kalmar län tas dricks
vatten ur åsen. Nybroåsen har stora grundvatten
tillgångar och i regel är möjligheterna till uttag ur 
dricksvatten täkten mycket goda. Grundvattnet i åsen 
bedöms vara av god kvalitet. 

I Nybro kommun finns ett antal större vattendrag 
som rinner genom flera kommuner. Alsterån, Snärje
bäcken, Ljungbyån med S:t Sigfridsån, Hagbyån 
och Lyckebyån antingen rinner genom eller tangerar 
Nybro kommun.

Genom Nybro stad rinner S:t Sigfridsån och 
Lindåsa bäcken som senare rinner ut i Ljungbyån. 
Den förra av dessa avvattnar dessutom Rismåla göl 
och rinner genom Linnéasjön.

Kring Nybro stad finns dessutom flera större mader 
där Lindåsabäcken och S:t Sigfridsån tillåts svämma 
över sina bräddar vid höga flöden. 

Klimat att växa, Region Kalmar län (2018)

Läs mer om Glasriket på www.glasriket.se

Läs mer om Svartbäcksmåla på  
www.svartbacksmala.se
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Kapitel  2
Framtidsbild 2040

Nybro stad behöver en långsiktig, strategisk plan för att 
 utvecklas som en fantastisk plats att bo, leva och verka på.  

Därför har Nybro kommun tagit fram en översiktsplan som   
sträcker sig fram till 2040 – och blickar ut mot 2100.
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Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får 

möjlighet till framgång.

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, 

föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga. 

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande 

och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens 

historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att 

bjuda in världen runt om oss.

Perspektiv

- Tillväxt

- Hållbarhet

- Gemenskap

Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, 

ställningstagande och förhållningssätt ska gynna tillväxt, 

hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.

Nybro kommuns vision, antagen av Nybro kommunfullmäktige 2017-12-18

Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande   
bygger vi en ny bro  

till framtidens större Nybro.
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I arbetet med den fördjupade översikts-
planen för Nybro stad har flera möjligheter 
och  utmaningar identifierats för att nå det 
övergripande målet – en sammanhållen 
stad. Dessa genomsyrar hela den fördjupade 
översikts planen och är viktiga i arbetet med att 
genomföra den.

SOCIALT PERSPEKTIV
Socioekonomi är ett samlingsbegrepp för 
utbildnings  grad, yrkesstatus och inkomstnivå. Det 
har tydliga effekter på vår hälsa, skillnader som kan 
förklaras av till exempel livs villkor som arbetsmiljö 
och social miljö.

Nybro kommun har låtit göra en socioekonomisk 
analys (SEKOM). Den visar att olika områden i 
kommunen har olika förutsättningar utifrån medel
inkomst, förvärvsgrad, utbildning, ursprung och 
ohälsotal. I Nybro stad kan stadsdelarnas homogena 
bostadsbebyggelse vara en bidragande faktor till 
skillnaderna. Socioekonomi är komplext att arbeta 
med och det tar lång tid att förändra dess strukturer. 

Under hösten 2020 gjordes en social konsekvens
analys av Nybro stad som underlag till arbetet med 
den fördjupade översiktsplanen. Den, tillsammans 
med en barnkonsekvensanalys, ligger till grund 
för flera av strategierna, utpekade rörelsestråk och 
mötesplatser i den fördjupade översiktsplanen.
 

BARNPERSPEKTIV
En stad som är planerad för barn och unga är en 
bra stad för alla! Därför ska barnperspektivet vara 
 centralt i all planering. Under hösten 2020 gjordes 
en barnkonsekvensanalys av Nybro stad som under
lag till arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
Flera av strategierna är baserade på innehållet i den. 

Möjligheter och utmaningar

Flygbild Hornsgatan.
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JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
Jämställdheten i den fysiska planeringen kan 
stärkas på flera sätt. Att göra kollektivt resande 
mer  lättillgängligt, att mötesplatser är trygga och 
erbjuder olika typer av aktiviteter, och att särskild 
vikt läggs vid att samla in och inkludera information 
från de som förväntas använda platsen är exempel 
på det.  

FÖRTÄTNING
Sedan 2015 har befolkningen ökat i Nybro stad. 
Det är viktigt att arbeta med strategiska planer 
som kan hantera både ökningar och minskningar i 
befolkningsantal.
 
Förtätning innebär att bebyggelse och funktioner 
läggs till i redan bebyggda områden. Förtätning kan 
koppla samman stadsdelar och minska barriärer 
mellan dem. Det gör också att närheten kan behål
las. Ofta finns redan infrastruktur som vägar och 
ledningar vilket sparar ekonomiska resurser. Att 
förtäta en stad kräver en långsiktig planering med 
fokus på att bevara kvaliteter och funktioner som till 
exempel grönytor, parker och viktiga stråk.

I invånardialogen framkom att nybroborna värnar 
om den tätortsnära grönskan. I ett förändrat klimat 
behövs också gröna områden för att hantera ökande 
nederbörd. Förtätningen ska därför inte ske på 
bekostnad av stadens övergripande grön och 
blåstruktur.  

TILLGÄNGLIG GRÖN- OCH 
BLÅSTRUKTUR
En stads grön och blåstruktur är ett begrepp som 
innefattar ”allt grönt och blått” inom staden, det vill 
säga all natur, växtlighet och vatten, både anlagt och 
naturligt. Hur människan kan dra nytta av stadens 
gröna och blå värden brukar sammanfattas med 
termen ekosystemtjänster. 

En av de mest värdefulla funktionerna av stadens 
gröna och blå områden är möjligheterna som ges 
stadens invånare att vistas i och kring miljöer med 
växter, vatten och natur. Denna dagliga rekreation 
men också möjligheter till upplevelser och utflykter 
är mycket viktiga för hälsan och återhämtning på 
både kort och lång sikt.

Den biologiska mångfalden är en  förutsättning 
för att människor och natur kan må och fungera 
väl. Varierade och robusta ekosystem klarar de 
förändringar som bland annat klimatförändringarna 
innebär, bättre. 

KLIMATANPASSNING
Utsläppen av växthusgaser påverkar Jordens klimat 
och gör att medeltemperaturen stiger. Effekterna av 
klimatförändringarna märks redan. Vi vet att
klimatförändringarna kommer leda till ökade skyfall 
och en högre medeltemperatur med värmeböljor 
som följd. Det vi inte vet är hur stora förändringarna 
blir till år 2040. Det beror på i vilken utsträckning 
människan lyckas minska koldioxidutsläppen.
Bromsar vi utsläppen kraftigt blir klimat  förändring
arna mindre. Lyckas vi inte med det blir förändring
arna större.

Klimatberäkningar visar att ett varmare klimat 
kommer leda till att skyfallsregn blir vanligare. De 
kommer inträffa oftare och intensiteten kommer 
öka. Kommunen har ansvar för skyfallsmängder 
som motsvarar ett regn med återkomsttid 100 år. 
En skyfallskartering med ledningskapacitet och 
markens infiltration har gjorts. Den har använts när 
mark för utbyggnad har pekats ut, och även för att 
hitta lämpliga klimatanpassningsytor. 
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Den fördjupade översiktsplanens uppgift 
är att hantera kommunens vision och mer 
 övergripande mål och omsätta dem till fysisk 
planering. Här redovisas hur planen hänger 
ihop från övergripande mål till mer specifika 
strategier och markanvändningskarta.

Den fördjupade översiktsplanen har ett övergripande 
mål  att år 2040 ska Nybro vara en sammanhållen 
stad.

Dokumentet har fokusområden som bedöms vara 
extra viktiga för att nå den önskade utvecklingen av 
Nybro stad. Fokusområdena bidrar till att ge stöd 
och styrning för kommunens utvecklingsambitioner 
och vägleder markanvändningen. Till fokus
områdena finns strategierna som består av specifika 
HUR frågor. Om avsteg görs från strategierna bör 
detta motiveras inför beslut. 
 
Resultatet av arbetet visas i markanvändningskartan.
Den hänvisar även tillbaka till strategierna då 
kartan visar en plats för en viss användning och 
strategierna anger hur arbetet med användningen 
ska genomföras. Därför arbetar strategierna och 
markanvändningskartan växelvis med varandra.

Så här hänger planen ihop

Övergripande mål

Strategier

Markanvändningskarta

Fokusområden
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”Olika barn leka bäst”, Folkets hus.
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Det övergripande målet för den fördjupade 
översiktsplanen är att år 2040 ska Nybro 
vara en sammanhållen stad, både fysiskt och 
socialt.

NYBRO ÅR 2040 –  
UTVECKLINGSSCENARIO 
Utvecklingsscenariot är baserat på den fördjupade 
översiktsplanens viljeinriktning, och visar en 
möjlig och önskvärd utveckling av Nybro stad 
fram till år 2040. Till grund för scenariot ligger 
markanvändnings kartorna, strategierna och 
 medskicken. 

• Stationsområdet och stadskärnan bildar en helhet 
genom tydliga stråk. Ett levande resecentrum 
och ett attraktivt torg gör stadskärnan till den 
självklara mötesplatsen. Parkeringsytorna har 
koncentrerats och de frigjorda ytorna har blivit till 
park och bostäder med utåtriktade verksamheter i 
bottenplan. Torget erbjuder aktiviteter för många 
olika grupper, och lockar stadens invånare till att 
stanna en stund. 

• Flyebo är Nybros nyaste stadsdel. Bebyggelsen 
är varierad med olika hustyper och upplåtelse
former. Kopplingarna till Kungshall är starka 
och invånarna i stadsdelarna rör sig smidigt 
där emellan. Kungshalls vattentornspark lockar 
besökare från hela Nybro. 

• Gång och cykelvägarna i Nybro stad är samman
länkade och skyltade.

• Stadens vattendrag har fått en mer framträdande 
roll. De är samlingsplatser och uppmuntrar till 
utforskande för både barn och vuxna. 

• Nybros parker och gröna områden är 
 lättillgängliga och bekväma att röra sig i. Antalet 
träd i staden har ökat och alléer har anlagts längs 
gator i centrum. 

• Nybro stad har klimatanpassningsytor och 
 utvecklade grönområden som hjälper till att 
hantera klimatförändringar och bidrar till att 
stärka den biologiska mångfalden.

• Svartbäcksmåla naturreservat och Rismåla 
naturreservat har fått tydligare unika karaktärer. 
Svartbäcksmåla är fortsatt ett regionalt besöksmål 
med lättillgängliga aktiviteter. Rismåla är en plats 
för bad, rekreation och motion. 

• Linneasjöområdet är en attraktiv mötesplats med 
en stor variation i aktiviteter och upplevelser för 
alla. Lekplatsen i Badhusparken erbjuder något 
utöver det vanliga. 

• Ny bebyggelse längs med Bangatan bidrar 
till att fler människor kan bo i ett stationsnära 
läge.  Samtidigt har området kring Emmaboda
vägen börjat genomgå en omvandling från 
verksamhets område till att bli en del av centrum. 
 Utvecklingen har bidragit till att stärka Nybros 
stadskärna. Emmabodavägen är ny entrégata till 
stadskärnan från väster. Gaturummet har fått en 
stadsmässig karaktär och gjorts tryggare ur ett 
barnperspektiv med en gång och cykelväg. 

• Hanemåla har fått en mer blandad bostads
bebyggelse. Längs med Hanes väg har 
flerbostadshus tillkommit. Det har gjort att gatan 
upplevs som tryggare och mer intressant. 

• Theanderstråket knyter samman målpunkter och 
mötesplatser. Längs med stråket lyfts stadens 
identiteter fram med hjälp av stadens kultur, konst 
och historia. 

• Trafikplats Glasporten har byggts ut med en 
planskild korsning. Säkerheten har ökat och 
verksamheter har kunnat etablera sig i skyltläge 
intill riksväg 25.

Nybro 2040 - En sammanhållen stad
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EN BLANDAD OCH NÄRA 
 SMÅSTAD 
Nybro stad är en stad för alla. Det är lätt att röra sig 
i staden till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. 
Varierande mötesplatser runt om i staden, samt en 
blandning av bostäder, verksamheter och service, 
bidrar till att staden befolkas under stora delar av 
dygnet. Det gör att tryggheten ökar. Genom förtät
ning och starka stråk binds staden samman. Stadens 
invånare är delaktiga och är en del av stadens 
identitet och historia. 
 

TILLGÄNGLIG GRÖNSTRUKTUR I 
ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
Stadens grön och blåstruktur som parker, natur 
och vattendrag värnas. Närheten till dessa är viktig 
eftersom det bidrar till god hälsa, återhämtning 
och rekreationsmöjligheter. En stark och samman
hängande blå och grönstruktur är också viktig för 
att djur och växter ska få utrymme att trivas och 
spridas. Det stärker den biologiska mångfalden.
 
Jordens klimat förändras genom mänsklig aktivitet. 
Nybro stad står rustat för att skyfall och värmeböljor 
blir vanligare. Stadens blå och gröna ytor behövs 
för satt hantera konsekvenserna av klimat
förändringarna. 
 

UTVECKLADE  KOMMUNIKATIONER 
OCH PLATS FÖR ETT STARKT 
 NÄRINGSLIV
 Nybro stads strategiska roll i södra Sverige stärks 
genom utvecklade kommunikationer. Framtidens 
växande arbetsmarknadsregioner möts genom 
att Nybro behåller sin attraktivitet och att det 
är enkelt att ta sig till och från staden. Nybros 
gång och cykelnät länkas samman för att på så 
vis minska avstånd inom staden. Kommunen har 
en god plan beredskap för etableringsmöjligheter i 
attraktiva lägen, med närhet till väg och järnväg. 
Staden möter och tillgodoser behoven för ett 
mångfacetterat näringsliv, för att möjliggöra fram
växten av näringslivs kluster. En väl utbyggd teknisk 
infrastruktur bidrar till att möjliggöra ett enkelt 
vardagsliv. 

NYBRO
STATION
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Utvecklingsinriktningar 2040
Utvecklingsinriktningar visar hur kommunen vill 
att Nybro stad ska utvecklas långsiktigt och i 
grova drag. 

Utvecklingsområdena visar var kommun vill se att 
Nybro stad utvecklas. Tyngdpunkten ligger i de 
centrala delarna av staden och längs med så kallade 
utvecklingsstråk. Utvecklingsområdena ska koppla 
samman staden, främst med hjälp av bebyggelse. 

Verksamhetsområden kan ha en barriäreffekt 
på staden. På sikt vill kommunen se att centrala 
verksamhetsområden genomgår en omvandling 
till att innehålla fler funktioner med bland annat 
bostäder. Verksamhetsområdet mellan Madesjö 
och övriga Nybro stad behöver överbryggas för 
att koppla samman staden. Det görs med både 
utvecklad infrastruktur i östvästlig riktning och 
med bebyggelse.

Längs utvecklingsstråken är bebyggelsen tät och 
gaturummet stadsmässigt. Stråken gör staden mer 
sammanhållen. Längs stråken är framkomligheten 
och tillgängligheten för gång, cykel och kollek
tivtrafik viktigt. Utvecklingsstråken är även viktiga 
entréer till Nybro stad.

Den tillkommande bebyggelsen i utvecklings
områdena får gärna bestå av flerbostadshus. Ett 
bättre nyttjande av marken i strategiska lägen ger 
bättre förutsättningar för en levande stadskärna och 
hållbart resande.

Centrum ska till 2040 utvecklas åt söder och väster. 
Stationsområdet utvecklas och ny bebyggelse knyter 
samman området med Bangatan. 
 
Utbyggnadsriktningarna visar i vilka riktningar som 
staden kommer växa med ny bebyggelse fram till år 
2040. Riktningarna symboliserar utveckling av såväl 
bostäder som verksamheter. Det är viktigt att nya 
områden knyter an till redan befintlig bebyggelse. I 
nya områden för bostäder ska planeringen leda till 
en blandning av hustyper och upplåtelseformer.  

Kommunikationer behöver skapas eller stärkas 
för att skapa nya kopplingar och rörelsemönster i 
staden. Det kan vara kopplingar för både väg, gång 
och cykeltrafik. Nya kopplingar minskar avstånden 
och öppnar för nya sätt att uppleva Nybro stad. 

Från Hanemåla i östra Nybro stad ansluter  regional 
cykelled via S:t Sigfrid till Kalmar.

Gröna värdekärnor utgörs i första hand av värdefulla 
miljöer bestående av gamla lövskogar, tallskogar 
och våtmarker. De finns både inne i staden mellan 
bebyggelse och i stadens utkanter. 
De gröna sambanden visar hur värdekärnorna 
hänger samman. Antingen genom befintliga gröna 
kopplingar eller genom kopplingar som föreslås 
utvecklas i planen. Det är viktigt att de gröna 
sambanden leder mellan två värdekärnor för att de 
ska fungera.  

I de fall där gröna värdekärnor och gröna samband 
sammanfaller med utveckling av bebyggelse krävs 
noggranna avvägningar där man tar särskilt stor 
hänsyn till de värdefulla gröna och blå miljöerna.
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Områden för utveckling

Centrumutveckling

Utbyggnadsriktning

Kommunikationer

Gröna värdekärnor

Gröna samband

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Utvecklingsinriktningar 2100
Utvecklingsinriktningar för 2100 visar på ännu 
mer långsiktig utveckling. De redovisas här för 
att kommunen ska kunna arbeta strategiskt 
och målinriktat.

Arbetet för en mer sammanhållen stad fortsätter. För 
perioden 20402100 är viljeinriktningen att Madesjö 
och Nybro stad växer samman än mer genom att 
det blåmarkerade området utvecklas med blandade 
funktioner och mer bostäder. 

Nya områden för bostadsbebyggelse skulle kunna 
bli aktuellt i Hagnebo och vidare söderut på södra 
sidan om väg 25.

Lämplig mark för utbyggnad för verksamheter 
är moränrik mark med produktionsskogar, vilket 
innebär låga naturvärden. Odlingsbar mark ska 
undvikas. Sådana områden finns öster om staden. 
Där kan även närheten till kombiterminalen nyttjas.

I Fredrikslund finns möjlighet att anlägga ett 
stationsläge för tåg baserat på framtida efterfrågan, 
behov och utbyggnad av verksamhetsområden norr 
om kusttillkustbanan.  
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Områden för utveckling 
2040/2100

Centrumutveckling

Utbyggnadsriktning 
2040/2100

Kommunikationer

Gröna värdekärnor

Gröna samband

Möjligt stationsläge tåg
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Kapitel  3
Fokusområden

Det är viktigt att insatser görs där de kan få störst effekt. 

Den fördjupade översiktsplanen har därför ett antal 
fokusområden. Varje fokusområde har strategier kopplade till 

sig som  beskriver hur kommunen ska arbeta.
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I Nybro är vardagslivet enkelt. Det är nära 
till det mesta. Inriktningen för den framtida 
  planeringen är att foga samman stadens 
olika delar genom förtätning. På så sätt kan 
 närheten i Nybro bevaras.

Nybro stad har vuxit fram från mitten av 1800 
talet och består av stadsdelar som speglar ideal 
och planerings principer från flera tidsepoker. 
Bebyggelsen är därför varierad samtidigt som 
staden kan upplevas som uppdelad. Ett exempel är 
att vissa bostadsområden består av endast en sorts 
bebyggelse och är tydligt avgränsade av barriärer, 
till exempel i form av större vägar. Infrastruktur 
i form av vägar och järnvägar och Nybros prägel 
som industristad med tillverkningsindustri och stora 
verksamhetsområden har stor påverkan på stadens 
struktur.

I Nybro stad bor majoriteten av invånarna inom två 
kilometer från centrum och stationsområdet. Det är 
med andra ord nära till det mesta i Nybro. Butiker, 
arbetsplatser, parker, kulturinrättningar, idrotts
anläggningar, bibliotek och offentlig service finns på 
gång och cykelavstånd.

FÖRTÄTNING
För att bevara närheten i Nybro stad pekar den 
fördjupade översiktsplanen ut flera områden för 
förtätning. Det innebär att bebyggelse och funktio
ner läggs till i redan bebyggda områden.

Ny bebyggelse som uppförs i anslutning till befintlig 
bebyggelse ska utgå från platsens karaktär. Det 
innebär att den nya bebyggelsen ska förhålla sig till 
den befintliga i skala och uttryck. Genom förtätning 
kan stadsdelar som är likriktade i bostadsutbud och 
upplåtelseform kompletteras med det som inte finns 
idag. Det ger ett mer varierat bostadsutbud. På så vis 
kan invånare som trivs i ett område bo kvar oavsett 
livssituation. 

Ett sätt att förtäta är att bygga på höjden. Höga 
hus behöver ett större kringområde för bland annat 
parkering, grönyta och dagsljus vilket innebär att 
vinsterna med höga hus försvinner. Över lag ska 
ny bebyggelse i Nybro stad inte vara för hög utan 
anpassas till skalan på den omkringliggande bebyg
gelsen. Däremot kan bebyggelse nära Nybro station 
vara högre. Det ger fler människor möjlighet till 
ett stationsnära boende, vilket underlättar hållbart 
resande.

Det enkla småstadslivet

NYBRO
STATION

3 FOKUSOMRÅDEN: DET ENKLA SMÅSTADSLIVET
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I en tät stad är parkeringslösningar viktiga. En gata 
som kantas av parkeringsytor upplevs ofta som 
ödslig. När markparkeringar placeras mot gatan når 
inte liv och rörelse från byggnaderna dit. För att 
skapa ett aktivt gatuliv där människor kan mötas 
och trivas bör parkeringar till flerbostadshus i första 
hand hanteras i parkeringsgarage och i andra hand 
som markparkering. Markparkeringar ska inte 
placeras mot gata.

Allmänna platser har en viktig funktion i staden. 
Torg, parker och vatten är stadens gemensamma 
rekreationsytor, med extra betydelse för de invånare 
som bor i flerbostadshus. Parker och stadsnära 
naturområden har flera funktioner som är viktiga att 
behålla i en tät stad. De inbjuder till lek, aktivitet 
och rekreation samtidigt som de har en viktig roll 
i att hantera framtidens förändrade klimat som kan 
medföra skyfall och värmeböljor.

BLANDADE FUNKTIONER
Förtätning är ett sätt att binda samman staden eller 
att blanda områden. Idag är många områden i Nybro 
dominerade av en funktion, till exempel bostäder 
eller verksamheter. Det gör att stadens invånare och 
besökare rör sig i området under en begränsad tid av 
dygnet, och att gatorna blir relativt öde under andra 
tider. Det i sin tur bidrar till upplevd otrygghet. Ett 
område eller en stadsdel med blandade funktioner, 
till exempel bostäder, verksamheter och service, 
bidrar till ett flöde av människor, vilket både gör 
utemiljön mer attraktiv och intressant, uppmuntrar 
till möten och gör området tryggare.

EN STAD FÖR BARN OCH UNGA
Att planera med barnperspektiv innebär att barn 
och ungdomar får större inflytande över den fysiska 
miljön. Närmiljön ska vara trygg, säker och erbjuda 
en rörelsefrihet. Grunden för att barn och unga
ska kunna skapa ett eget socialt liv och ett socialt 
nätverk är att de självständigt kan förflytta sig till 
fritidsaktiviteter, kompisar eller andra platser som 
är viktiga för dem, utan att vara beroende av vuxna 
som kan skjutsa dem. Därför är det viktigt att arbeta 
med barnperspektiv i trafikplaneringen (läs mer i 
avsnittet ”Mer gång, cykel och kollektivtrafik”).

Det är viktigt att det finns platser för barnen där de 
kan leka och umgås. Det gör att barnen utvecklas på 
ett socialt, mentalt och fysiskt plan. Kvaliteter som 
tilltalar barn, till exempel skogspartier, lekplatser, 
och bollplaner, ska finnas med en bra spridning i 
staden. Vid planering av nya områden ska den typen 
av ytor skapas.

En stad som är planerad för barn och unga skapar 
mervärden som en tryggare och mer kreativ miljö 
vilket ökar attraktiviteten för alla åldersgrupper. En 
stad som är planerad för barn och unga är helt enkelt 
en bra stad för alla. 

STADSKÄRNAN
Hjärtat i Nybro finns i stadskärnan. Storgatan som 
kantas av byggnader i Nybros egen arkitekturstil 
”Nybrojugend” leder till torget och vattendraget 
Bolanders bäck där Nybro en gång grundades. 
Torghandeln är uppskattad och på torgdagar fylls 
platsen med liv och rörelse. I stadens mest centrala 
delar är Bolanders bäck en tillgång. Vatten draget 
ska bli mer levande genom att tillåta vandrande fisk 
samtidigt som de estetiska värdena utvecklas. 

Stadskärnans dragningskraft ska öka genom att 
 erbjuda något för alla, oavsett dag eller tid på 
dygnet. Utvecklingen av stadskärnan görs genom 
att ta ett helhetsgrepp med utgångspunkt från torget 
och stationen. Stadskärnans funktion som samlings
plats förstärks genom att erbjuda aktiviteter, närhet 
och vackra, trygga och kreativa miljöer. Tydliga 
stråk som leder människor mellan målpunkter och 
mötesplatser ska utvecklas. Extra vikt bör läggas 
vid att utveckla ett stråk mellan Nybro station och 
torget. Ett stråk av handel och butiker i stadskärnan 
ska skapa en tydlig målpunkt.

I Nybros stadskärna ska ny bebyggelse 
utformas med aktiva fasader för att skapa ett 
levande  gaturum. En aktiv fasad har entréer och 
 verksamheter vända mot gatan och har dessutom 
en varierad och detaljerad utformning. Viktigast är 
att prioritera aktiva fasader vid kvarterens hörn där 
gator och människor möts.  

3 FOKUSOMRÅDEN: DET ENKLA SMÅSTADSLIVET
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Torgdag, Torget
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OFFENTLIG SERVICE
Offentlig service som vård, skola och omsorg, 
bibliotek och idrottsanläggningar ska lokaliseras i 
närheten av bostäder och kollektivtrafik. Servicen 
ska vara tillgänglig för alla oavsett vilket transport
medel som används. Den offentliga servicen kan 
även fungera som en mötes plats för befolkningen 
i olika stadsdelar. Skola, vård och omsorg och 
idrottsanläggningar är därför viktiga funktioner vid 
planeringen av mellanrummen mellan stadsdelar. 

Ett rikt föreningsliv inom sport och kultur kräver 
 anläggningar där de kan bedriva sin verksamhet. 
Utan tränings och tävlingstider, tid för repetitioner, 
föreställningar och konserter i anläggningarna är det 
svårt för föreningslivet att utvecklas. En del kultur, 
sport och fritidsaktiviteter kräver särskilda anlägg
ningar, till exempel ishall, simhall, ridanläggning, 
teater och konsertlokal. Andra aktiviteter har inte 
samma anläggningsbehov, till exempel tennisbanor 
och elljusspår. De kan därför finnas i större antal och 
med bra spridning i staden.

STRATEGIER
Bebyggelseutvecklingen ska i första hand ske 
genom förtätning och i andra hand genom 
utveckling i anslutning till befintlig bebyggelse

Stadens bostadsområden ska erbjuda en 
 variation av hustyper och upplåtelseformer

Lokalisering av offentlig service ska utgå från 
närheten till bostäder

Det ska finnas en god plan- och mark-
beredskap för att kunna erbjuda mark i 
 strategiska lägen

Handel och service ska i första hand placeras 
centralt i staden. I andra hand i anslutning till 
befintliga handelsområden

Omgivningsstörande verksamheter ska 
 lokaliseras där störningar kan tolereras

Stadens sjöar och vattendrag ska utgöra en 
viktig del av stadsmiljön. Vattnet ska synlig- 
och tillgängliggöras. 

Ny bebyggelse ska hålla god arkitektonisk 
kvalitet och utformas efter platsens karaktär

Ny bebyggelse i stadskärnan ska utformas 
med aktiva fasader

Parker ska främst finnas i områden med fler-
bostadshus där de kompletterar boendemiljön 

Platser för idrott, spontanidrott och kulturell 
aktivitet ska lokaliseras så att barn och 
ungdomar självständigt kan ta sig dit

Parkeringsplatser i anslutning till 
flerbostadshus ska inte placeras mot gata

MEDSKICK
Utveckla stadskärnan till att bli mer 
sammanhängande med utgångspunkt från 
målpunkterna torget och stationen. Invånare 
och centrumaktörer ska involveras i arbetet 
genom dialog

Utveckling och omvandling av området mellan 
Bangatan och Madesjövägen ska föregås av en 
idéstudie eller planprogram

Utvecklingen av stadsdelarna Kungshall 
och Flyebo/Gåsamaden ska utredas vidare i 
ett planprogram. Planprogrammet ska även 
utreda lämplig lokalisering av en ny låg- och 
mellanstadieskola i stadsdelen Flyebo/
Gåsamaden.

Forum och arbetssätt ska utvecklas för att öka 
invånarnas delaktighet i planprocessen 

En arkitekturpolicy för Nybro stad ska tas fram

Innan lov enligt PBL ges inom kulturmiljö-
programmets kärnområden eller på fastigheter 
eller byggnader utpekade i ”Kulturhistorisk 
värdefull bebyggelse i Nybro stad” ska en 
bedömning göras om förändringen följer, 
stärker eller bryter karaktären i området

Riktlinjer för bostadsförsörjning, Nybro kommun (2020)

Handel- och servicestrategi, Nybro kommun (2015)

Stadsmiljöprogram för Nybros stadskärna, Nybro 
kommun (2009)

Kulturmiljöprogram Nybro kommun, Nybro kommun 
(revideras)

Social konsekvensanalys med barnkonsekvensanalys av 
Nybro stad, Sweco (2020)

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro stad, Kalmar 
läns museum, (2011)

Nybros stadsdelar, Kalmar läns museum (2005)
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Nybro stad ska bli mer sammanhållen genom 
att mötesplatser och stråk utvecklas. Det 
lockar människor att besöka nya platser och 
leder till möten. I ett samhälle med platser för 
möten mellan människor från olika bakgrund 
ökar kunskapen och förståelsen för varandra. 

MÖTESPLATSER
Bra mötesplatser skapar gemenskap mellan 
människor och gör en stad mer attraktiv. Ett 
samhälle behöver en hög grad av socialt kapital. Det 
innebär att människor känner förtroende och tillit till 
varandra. Socialt kapital bygger vi upp tillsammans 
och kan inte sparas på hög utan måste ständigt 
förnyas genom nya möten mellan människor.

En grundläggande förutsättning för att människor 
ska kunna mötas är att det finns platser för detta. 
Mötesplatser kan vara sammanlänkande eller 
överbryggande. Sammanlänkande platser stärker 
 gemenskapen mellan människor i ett visst område 
eller med ett visst intresse, till exempel kvarters
lekplatser eller idrottsplatser. Överbryggande 
mötesplatser skapar möten mellan människor från 
olika delar av staden som inte annars träffas. Sådana 
mötesplatser finns det oftast bara en av i en stad. 

Historiskt har Nybro haft många sammanlänkande 
mötesplatser. Men med ett samhälle med mer social 
och kulturell heterogenitet behövs ett målinriktat 
arbete med överbryggande mötesplatser. Den 
 fördjupade översiktsplanen fokuserar enbart på 
offentliga överbryggande mötesplatser. 

En bra lokalisering av en mötesplats är en plats eller 
ett stråk där det naturligt passerar många människor. 
Mötesplatser som lokaliseras tillsammans samverkar 
och lockar till besök och kan påverka rörelse mönster 
i en stad. Genom planering kan kommunen få 
människor att besöka stadsdelar som de annars inte 
vistas i. För att en sådan lokalisering ska fungera bra 
krävs att mötesplatsen har en allmän dragningskraft 
på många människor och erbjuder något unikt. 

Ett annat sätt att skapa möten mellan människor från 
olika delar av staden är att utnyttja zonerna mellan 
två separerade stadsdelar. Mötesplatsen ligger då 
i ett ”ingenmansland” och minskar det mentala 
 avståndet.  

Platser som erbjuder något för olika åldrar, kön eller 
rörelseförmåga blir attraktiva för olika målgrupper 
och chansen till en jämställd användning ökar. 

Mötesplatserna i Nybro ska erbjuda möjligheter 
till någon form av upplevelse, allt från en konsert 
till att träffa en kompis. Det är först när platserna 
erbjuder en variation i utformning och innehåll som 
till exempel temalekplatser, vackra  planteringar, 
 tilltalande sittmöbler, beachvolleyboll och boule
banor som mötesplatsen lockar till sig olika 
målgrupper och nya möten kommer att ske.  

Platser att mötas på

3 FOKUSOMRÅDEN: PLATSER ATT MÖTAS PÅ
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MÅLPUNKTER
Målpunkter är platser där människor samlas i ett 
särskilt syfte, till exempel för att utöva en sport eller 
ta del av en kulturell upplevelse. I Nybro stad finns 
målpunkter för stadens och hela regionens invånare.

Vid lokalisering av nya målpunkter ska hänsyn tas 
till möjligheten att sammanlänka stadsdelar genom 
att använda zonerna mellan dem. Det är även viktigt 
att ta hänsyn till barns och ungas rörelsemönster 
och möjlighet att självständigt förflytta sig till 
målpunkter. 

STRÅK
Ett stråk är en sträcka som många människor rör 
sig längs med eller vistas på. Väl utvecklade stråk 
gör att de som vistas eller rör sig genom staden 
 koncentreras och platsen eller stråket upplevs som 
befolkat. Det är särskilt viktigt i en mindre stad, 
där inte så många människor rör sig, för att öka den 
upplevda tryggheten.  

Det finns olika typer av stråk som kan ha olika syfte, 
till exempel handelsstråk eller cykelvägar. Stråken 
leder människor mellan områden och mötesplatser 
i olika delar av staden. För cykeltrafik är det oftast 
genheten, alltså den kortaste vägen, som avgör 
om stråken blir väl använda. Även om genheten är 
viktig även för gående kan gångstråkens  sträckning 
fokusera mer på att leda människor mellan 
 upplevelser och vackra platser. Därför är det inte 
alltid givet att gång och cykelstråk behöver vara 
samma sak.

Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
har tre promenadstråk pekats ut som extra viktiga att 
utveckla (Theanderstråket, Utsiktsleden och Nybro
leden). Promenadstråken knyter samman stadens 
mötesplatser och målpunkter. De kräver ingen 
ändrad markanvändning, men behöver insatser 
i form av till exempel skyltning,  utsmyckning 
eller belysning. Längs med stråken finns något 
för alla  platser för aktivitet, återhämtning och en 
tydlig historisk koppling som visar stadens och vår 
gemensamma identitet. 

3 FOKUSOMRÅDEN: PLATSER ATT MÖTAS PÅ

Lekplatsprogrammet, Nybro kommun (2020)

Stadsmiljöprogram för Nybros stadskärna,  
Nybro kommun (2009)

Kulturmiljöprogram Nybro kommun, Nybro kommun 
(revideras)

Social konsekvensanalys med barnkonsekvensanalys av 
Nybro stad, Sweco (2020)
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STRATEGIER
Stadens överbryggande mötesplatser ska nås via trygga och 
 tillgängliga gång- och cykelvägar

Överbryggande mötesplatser i Nybro stad ska bidra till en jämställd 
användning genom att erbjuda något för olika åldrar, kön och utgå 
från principen om universell utformning

Stadskärnan ska utvecklas med upplevelserika, trygga och vackra 
mötesplatser och stråk

Stadens mötesplatser ska stimulera barn och unga genom att 
erbjuda aktiviteter och upplevelser

Stadens identiteter ska lyftas fram genom kultur och offentlig konst 

Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska utvecklas som besöksmål 
och mötesplats

Stadens överbryggande mötesplatser ska vara unika och lokaliseras 
där de uppmuntrar till rörelser i staden 

MEDSKICK
Utred lokalisering av stadens sammanlänkande mötesplatser 

Utveckla stadskärnan till att bli mer sammanhängande med 
utgångspunkt från målpunkterna torget och stationen. Invånare och 
centrumaktörer ska involveras i arbetet genom dialog

Arbeta fram en grafisk profil till ett skyltprogram för Nybro kommun

3 FOKUSOMRÅDEN: PLATSER ATT MÖTAS PÅ

Glas i centrum, Stadshusplan.
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Till hållbara trafikslag räknas gång-, cykel- 
och kollektivtrafik. Ett  sammanhängande 
gång- och cykelnät och att cyklister 
och  fotgängare inte tvingas samsas om 
 gatu rummet med andra trafikslag leder till att 
användandet av hållbara trafikslag ökar.  

Alla städer har fysiska och mentala barriärer. 
Fysiska barriärer kan vara större vägar, järnväg, 
ett ödsligt industriområde eller ett grönområde. 
Mentala barriärer utgörs av människors känslor och 
föreställningar till platser och kan på olika sätt leda 
till beteendeförändringar. Som att välja en annan 
väg hem nattetid eller undvika en viss plats. För 
att överbygga barriärer är det viktigt att det finns 
gena, tydliga, tillgängliga och trygga gång och 
cykelstråk.

STADENS GATURUM
En gata är en offentlig plats som ska vara öppen och 
välkomnande för alla och mycket mer än enbart en 
yta att transportera sig på. Ett gaturum sträcker sig 
utanför gatans yta och kan bestå av körbana, gång 
och cykelbanor och tomtmark. Avgränsningen av 
ett gaturum kan utgöras av byggnaders fasader eller 
plank, staket och träd. 

Gaturummen är några av stadens viktigaste delar. 
Ett obesökt gaturum kan lätt utvecklas till en otrygg 
plats. Därför behöver ett gaturum innehålla flera 
funktioner som tilltalar olika målgrupper. Det 
handlar inte enbart om att locka fler människor till 
platsen. Utan också att platsen lockar människor till 
att vilja stanna där längre stunder. 

Extra vikt läggs vid gaturummen längs med de 
utpekade utvecklingsstråken. De ska innehålla 
flera funktioner som att inbjuda till möten mellan 
människor och främja ekosystemtjänster. Längs 
med utvecklingsstråken får fotgängare och cyklister 
stort utrymme och tillgänglighet är viktigt. Det finns 
även ett stort fokus på olika element som förhöjer 
trevnaden, som växtlighet och belysning.

Gaturummen har en enorm potential att bidra till 
en mer hållbar stad. När gaturum görs om bör det 
därför alltid undersökas om ytterligare funktioner 
än enbart transportbehov kan rymmas. Till exempel 
kan en trädallé skapa ett mer sammanhållet och 
inbjudande gaturum, samtidigt som den fungerar 
som  ekologisk spridnings korridor och bidrar till 
biologisk mångfald. 

Dagvattenhantering inom gaturummen bör hanteras 
i öppna dagvattensystem som till exempel gröna 
svackdiken. De bidrar till att rena dagvatten 
 samtidigt som de bidrar till en mer trivsam miljö. 

Mer gång, cykel och kollektivtrafik

3 FOKUSOMRÅDEN: MER GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK
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BARNPERSPEKTIV I 
 TRAFIKPLANERINGEN 
Barn ska kunna leka och röra sig fritt i staden utan 
att riskera att skadas i trafiken. Genom att ha barn 
och ungas behov och förutsättningar som utgångs
punkt i trafikplaneringen blir stadens trafiksystem 
säkrare och mer tillgängligt för alla. För att barn 
och unga ska kunna röra sig i staden självständigt 
är det viktigt att planera för hållbara trafikslag, 
alltså gång, cykel och kollektivtrafik. I Nybro stad 
ska barnperspektivet genomsyra trafikplaneringen, 
vilket innebär att barn och ungdomars mobilitet 
sätts främst vid planering och utformning av 
stadens trafiknät. Även hela resanperspektivet ska 
beaktas. Det innebär att den fysiska miljön ska vara 
 tillgänglig för personer med funktionsvariationer 
från resans startpunkt till resans mål.

GÅNG- OCH CYKEL
För att främja ett ökat användande av hållbara 
trafikslag är det viktigt med trygga och trafiksäkra 
gång och cykelvägar. En avgörande faktor för den 
upplevda tryggheten är gång och cykelvägens
placering. De bör placeras i lägen med så kallad 
naturlig övervakning från boende eller passerande 
längs med hela vägens sträckning.För att främja en 
trafiksäker miljö för alla är det viktigt att planera 
utifrån barns förutsättningar och trafikmedvetenhet. 
Gång och cykelvägar bör separeras från körbanan 
och där gång och cykelbanan korsar en bilväg är 
det viktigt att korsningen planeras utifrån barns 
förutsättningar.

Åtgärder som bidrar till att öka framkomligheten 
för fotgängare och cyklister i staden bidrar också 
till en bättre folkhälsa då fler kan välja hållbara 
trafikslag. Även ur en hållbarhetssynpunkt finns det 
stora fördelar med ett sammanhållet och väl utbyggt 
gång och cykelnät i staden. Ett ökat användande av 
hållbara trafikslag så som gång och cykel medför 
även att fossila utsläpp minskar.

Stråk 
Stadens gång och cykelstråk har en mycket viktig 
roll vad det gäller att öka framkomligheten och 
tillgängligheten i staden. Beroende på stråkens 
placering och dragning genom staden kan de också 
ha en barriärbrytande effekt, det är därför viktigt 
med långa och sammanhängande stråk som rör sig 
genom stadens olika delar.

Utbyggnadsordning och utformning
När utbyggnadsordningen för nya gång och 
cykelvägar i Nybro stad görs står barnperspektivet 
i centrum. Det innebär att gator med många barn 
och unga i rörelse samt gator där trafiksäkerheten 
i dagsläget är bristfällig ska prioriteras först vid 
utbyggnad av gång och cykelvägnätet. 

Vid utformning av nya gång och cykelvägar är 
det viktigt att ta hänsyn till framkomligheten för 
lastcyklar, genom att till exempel anpassa cykelfält
efter lastcykelns bredd. 

Skyltning 
En väl genomtänkt och utformad cykelvägvisning 
är viktigt för att få fler att välja cykeln framför 
andra transportmedel. Cykelvägvisningen kan även 
användas för att marknadsföra målpunkter och 
besöksmål i staden. 

Det är särskilt viktigt med god skyltning vid mål
punkter samt vid punkter där olika cykelvägar och 
stråk korsar varandra. Skyltningen i staden ska vara 
enhetlig och avstånd till olika målpunkter i staden 
ska kontinuerligt anges längs med stadens cykelvä
gar och cykelstråk. En enhetlig skyltning bidrar till 
en igenkännandefaktor för de som rör sig längs med 
stadens cykelvägar. 

Cykelparkering 
Trygga och stöldsäkra parkeringar vid olika 
målpunkter och mötesplatser är en viktig faktor 
för att få fler att välja cykeln som transportmedel. 
Nybro station är en viktig målpunkt för så gott som 
alla trafikslag i staden, det är även en väl använd 
bytespunkt mellan olika trafikslag. Cykelgarage bör 
därför finnas i anslutning till stationsläget. 

3 FOKUSOMRÅDEN: MER GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK
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KOLLEKTIVTRAFIK
Kalmar länstrafik ansvarar för kollektivtrafiken i 
form av buss och närtrafik inom Nybro stad och 
kommun. De flesta av kommunens mindre orter på 
landsbygden nås med buss. 

Nybro station utgör en nod för kollektivtrafiken 
med såväl buss som tåg inom kommunen. Kust till 
kustbanan passerar genom staden och trafikeras av 
Krösatåg, Öresundståg och SJ:s regionaltåg. 
I dagsläget saknar Nybro stadstrafik annat än i form 
av de busslinjer som passerar genom staden till och 
från andra orter i kommunen eller länet. Närtrafiken 
som trafikerar kommunen måste beställas i förtid 
och har dessutom begränsade avgångstider. När
trafiken är främst anpassad för serviceresor till och 
från Nybro centrum snarare än för resor till jobb, 
skola och fritidsaktiviteter.

Stadstrafik i Nybro stad
Kollektivtrafik i form av stadsbussar som trafikerar 
Nybro stad ökar tillgängligheten och är därför ett 
bra tillvägagångssätt för att skapa en mer samman
hållen stad. 

Att utveckla kollektivtrafiken i Nybro stad var en 
av de viktigaste frågorna för invånarna när de under 
invånardialogen svarade på vad som skulle kunna 
bli bättre i Nybro stad. En utbyggd kollektivtrafik 
i staden ökar barns och ungas möjligheter till att 
självständigt förflytta sig inom staden. Utöver detta 
främjas också ett hållbart och ett mer jämställt 
resande av en utbyggd kollektiv trafik i Nybro stad. 

STRATEGIER
I Nybro stad ska hållbara trafikslag prioriteras

Stadens gator ska främja barn och ungdomars rörlighet

Tillgängligheten mellan stadens olika delar ska stärkas genom 
tryggare och genare kopplingar

Skyltningen för gång och cykel i Nybro stad ska vara enhetlig och 
tydlig

Cykelparkering ska finnas i anslutning till målpunkter och mö-
tesplatser. De ska erbjuda en säker förvaring av cyklar och vara 
lättillgängliga för cyklister

MEDSKICK
Rutiner för arbetssätt och uppföljning av barnperspektivet i 
 trafikplaneringen behöver tas fram

Arbeta fram en grafisk profil för ett skyltprogram för Nybro kommun

Utformningen av stadens gaturum ska ingå i framtagande av 
 arkitekturpolicy

Cykelstrategi – Region Kalmar län (2015) 

Regional Transportplan för Kalmar län 2018-2029

Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län (2021-2029)

3 FOKUSOMRÅDEN: MER GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK
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En gemensam identitet stärker samman-
hållningen mellan stadens invånare. Platsers 
eller områdens identitet formas av den fysiska 
miljön och våra personliga upplevelser. Vår 
gemensamma historia är en viktig pusselbit 
i skapandet av våra identiteter. Stadens 
 kulturmiljöer berättar om den. Staden 
 utvecklas hela tiden med nya historier i takt 
med att människor flyttar till och från staden. 
Det skapar också nya gemensamma identite-
ter. 

Vi upplever staden med alla våra sinnen. Det vi 
ser och hör kompletteras med andra dimensioner 
som definierar en stad, som platsens historia, 
kultur och anda. Mycket av en stads attraktion 
sitter i dess identiteter och hur tydligt dessa 
märks i  bebyggelsen. Hur vi upplever staden 
påverkas av vilken typ av bebyggelse som finns. 
Genom  planering kan vi påverka vad som byggs 
eller  bevaras. Att bevara och utveckla stadens 
identiteter är en viktig uppgift för den fördjupade 
 översiktsplanen.
 

När människor besöker och använder en plats eller 
ett område, ofta tillsammans med andra, skapas en 
lokal identitet. Människorna får något gemensamt. 
Stabiliteten i ett område påverkar identiteten, till
exempel hur lång tid invånarna har bott där. En stark 
lokal identitet ökar viljan att bidra till områdets 
utveckling.

I arbetet med Nybro kommuns vision framgick det 
att Nybroborna tycker att glas och design, idrotts  
och föreningsliv, trygghet, stolthet, innovation och 
nytänkande är det som karaktäriserar Nybro. Vi har 
alltså inte bara en, utan flera identiteter.

När det som karaktäriserar Nybro får ta plats och bli 
synligt i den fysiska miljön förstärks gemenskapen 
och hemkänslan. Med det platsunika har vi möj
lighet att sticka ut och attrahera befintliga och nya 
invånare och företag. På offentliga platser i staden 
är det viktigt att våra olika identiteter blir synliga. 
När fler människors bilder av staden får utrymme 
i stadsrummet blir den mer inkluderande och fler 
känner hemkänsla.

FÖRENINGSLIV
Föreningslivet är en viktig mötesplats där sociala 
relationer utvecklas. Det skapar ett socialt kapital 
i form av kompetens och vana att samarbeta och 
förtroende i relation till andra. 

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Nybro. 
I Nybro kommun finns drygt 50 idrotts föreningar 
och ett hundratal övriga föreningar så som samhälls 
föreningar, Folkets Hus och bygdegårdar. Genom 
förenings livet finns möjlighet att lära känna andra 
med samma intressen. Föreningslivet är väldigt 
 viktigt för att bidra med gemenskap och till 
 samhällets utveckling.

Större Nybrohjärta

3 FOKUSOMRÅDEN: STÖRRE NYBROHJÄRTA
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KULTURMILJÖER SOM RESURS
Nybro har växt fram över lång tid. Det visar sig i 
våra kulturmiljöer. Kulturhistoriska värden finns 
både i den bebyggda miljö och i landskapet, och 
även i Nybros starka industriarv. De berättar vår 
historia och påminner oss om att det vi skapar idag 
blir morgondagens kulturmiljöer. 

När nya eller befintliga områden utvecklas med ny 
bebyggelse är det viktigt att utgå från den fysiska 
miljön och platsens karaktär. En bedömning ska 
göras av vad som skapar karaktären i området och 
om den ska följas, stärkas eller brytas.

I Nybro kommuns reviderade kulturmiljöprogram 
pekas sex områden ut i Nybro stad. Områdena 
har särskilt höga kulturvärden och beskriver olika 
tidsepoker och händelser i Nybro stads historia. 
Beskrivningarna är viktiga underlag för hur om
rådenas värden ska bevaras och utvecklas. Det är 
viktigt att komma ihåg att det även finns värdefulla 
kulturmiljöer och byggnader även utanför dessa 
områden. 

RIKSINTRESSE FÖR 
 KULTURMILJÖVÅRDEN
Pukeberg glasbruksområde är utpekat som riks
intresse för kulturmiljövården. Det är därför särskilt 
viktigt att visa hänsyn till bruksmiljöns unika 
karaktär vid framtida förändringar. Nya tillägg 
måste göras med stor varsamhet för att området 
ska behålla de värden som innebar utpekandet 
som riksintresse. Brukshusen får gärna få nya 
 användningar för att lyfta fram och sprida kunskap 
om kulturmiljön och dess historia.

Pukebergs glasbruk

3 FOKUSOMRÅDEN: STÖRRE NYBROHJÄRTA

Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022,  
Region Kalmar län (2018)

Kulturmiljöprogram Nybro kommun, Nybro kommun  
(revideras)

Stadsmiljöprogram för Nybros stadskärna, Nybro 
kommun (2009)

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro stad, Kalmar 
läns museum, (2011)

Nybros stadsdelar, Kalmar läns museum (2005)
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3 FOKUSOMRÅDEN: STÖRRE NYBROHJÄRTA

Madesjö kyrkby
Madesjö har många byggnader med funktioner som var viktiga i 
ett  gammalt sockencentrum. Kyrka och kyrkomiljö med särskilt 
många och välbevarade kyrkstallar, skolhus, prästgård, löneboställe 
och kommunhus. Byggnaderna tillsammans med kyrkbacken som 
mötesplats och den gamla kyrkvägen bidrar till områdets karaktär av 
sockencentrum.

Emmatorp
Emmatorps äldre villaområde och moderna höghusområde från 
1960-talet representerar två tidsskikt som utgör viktiga delar i Nybro 
stads historia. 

Centrum
Nybro centrum ligger vid Bolanders bäck där den första bron, 
”Nybron”, byggdes. Storgatan har samma sträckning som den gamla 
landsvägen.Fleraaffärs-ochbostadshusisåkalladNybrojugend-stil
är några av stadens främsta karaktärsbyggnader. 

Badhusområdet
Området har många spår från badhusepoken. Spår från badhusepoken 
finnsibådebyggnader,trädgårdar,skogspartiermedgångvägar
och parker. Badhusparken, Joelskogen och Thebacken är ett viktigt 
sammanhängande grönområde, som har använts för nöjen och 
rekreation sedan slutet av 1800-talet. Miljön vid Qvarnaslätt är en länk 
till stadens jordbrukshistoria.  

Pukeberg
Området är en ovanligt samlad bruksmiljö som binds samman av en 
bruksgata med allé. Pukeberg har högt kulturhistoriskt värde med 
 bevarad glashytta. Pukeberg är också utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården.

Svartbäcksmåla
ISvartbäcksmålafinnstorpmiljöermedtillhörandespåravodling
ilandskapet.Inomområdetfinnsocksåexempelpågeologiska
företeelser. 

1

2
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6

STRATEGIER
Stadens mötesplatser ska stimulera barn och unga genom att 
erbjuda aktiviteter och upplevelser

Stadens identiteter ska lyftas fram genom kultur, kulturarv och 
offentlig konst

Det ska finnas en god plan- och markberedskap i strategiska lägen 
för idrott, spontanidrott och kulturell aktivitet 

Stadens sjöar och vattendrag ska utgöra en viktig del av stadsmiljön. 
Vattnet ska synlig- och tillgängliggöras. 

Stadens kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas så att kommande 
generationer kan ta del av dem

Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska utvecklas som besöksmål 
och mötesplats

Stadens natur- och rekreationsmiljöer ska främjas och 
tillgängliggöras

MEDSKICK
Innan lov enligt PBL ges inom kulturmiljöprogrammets kärnområden 
eller på fastigheter eller byggnader utpekade i ”Kulturhistorisk 
värdefull bebyggelse i Nybro stad” ska en bedömning göras om 
förändringen följer, stärker eller bryter karaktären i området

Invånarnas kunskap är ett viktigt underlag i utvecklingen av Nybro 
stad och ska inhämtas genom invånardialoger
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Stadens grönområden är viktiga i upplevelsen 
av staden. De ger rekreations möjligheter, en 
känsla av  avskildhet och en vacker inramning. 
Parker är viktiga komplement till omgivande 
bostadsbebyggelse, särskilt i områden där 
möjligheten att ha en egen trädgård är 
begränsad.  Flera av stadens grönområden är 
också värde fulla kulturmiljöer som bidrar till 
upplevelsen av platsen. 

Nybros grönområden, sjöar och vattendrag är 
stadens lungor. På lekplatserna, i våra frilufts
områden eller parker spenderar invånarna en stor del 
av fritiden. Här träffas människor, går promenader, 
utövar spontanidrott eller leker. I stadens utkanter 
finns stora natur reservat som är viktiga frilufts och 
rekreationsområden och en av anledningarna till att 
många väljer att bosätta sig i Nybro.

Att ha natur, parker och vatten nära bostaden ger en 
lång rad positiva effekter. Vistelse i grönområden 
eller vid vatten sänker blodtrycket och stressnivåer. 
Det ökar motivationen till fysisk aktivitet och 
förmågan till återhämtning. För barn och ungdomar 
är närhet och tillgång till grönområden extra 
viktigt. De stimulerar bland annat fantasin och 
koncentrations förmågan.

PARKER OCH STADSTRÄD
I Nybro finns flera populära och vackra parker. 
Parkerna är viktiga mötesplatser, för organiserade 
och spontana aktiviteter och inbjuder till vistelse 
året runt.

Parker är viktiga komplement till omgivande 
bostads bebyggelse, särskilt i områden där 
 möjligheten att ha en egen trädgård är begränsad. 
Därför ska parker prioriteras i områden med fler
bostadshus. Där kompletterar de boendemiljön och 
kommer många till nytta. I parkerna ska det finnas 
öppna ytor lämpliga för spontana idrotter och platser 
för mer organiserad idrott. Det ska även vara möjligt 
att hålla andra aktiviteter som event eller möten till 
exempel på scener eller öppna gräsytor.

Stadens träd bistår med många viktiga tjänster, de 
är vackra året runt, reglerar temperatur och vatten 
och fungerar som luftrenare. Därför är det viktigt 
att antalet träd i staden ökar. När gaturum utvecklas 
ska de i möjligaste mån planeras så att utrymme 
för träd finns, särskilt längs utpekade alléstråk 
i den  fördjupade översiktsplanen Även i övrig 
utformning av stadens centrala delar ska träd ha en 
 framträdande roll.

NATUROMRÅDEN OCH VATTEN
Det är viktigt med tillgängliga och tätortsnära 
naturområden. De inbjuder till vardagsmotion, 
promenader och lek. Dessa ska vara tillgängliga för 
boende i närområdet och för de som passerar genom 
dem. I större skogsområden ska det vilda vara en 
naturlig del och spännande geologi och gamla och 
döda träd tas till vara och framhävs. 

Linneasjöområdet med Badhusparken och 
Joelskogen är stadskärnans närmaste grönområde. 
Dess centrala läge ska tas tillvara och området ska 
utvecklas till att bli ännu mer tillgängligt vare sig 
man vill uppleva naturen, områdets rika historia 
eller delta i någon av de många aktiviteter som finns 
här. 

Vattnet som är en naturlig del i flera av stadens 
parker och naturområden ska lyftas fram så att 
människor kan uppleva det.

Aktiv fritid i stimulerande miljöer 

3 FOKUSOMRÅDEN: AKTIV FRITID I STIMULERANDE MILJÖER
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FRILUFTSOMRÅDEN
Svartbäcksmåla och Rismåla naturreservat ska 
 fortsätta vara knutpunkter för friluftsliv och 
 rekreation i Nybro. Utvecklingen av dem ska 
ske med något olika inriktning. Svartbäcksmålas 
 inriktning är att vara ett regionalt besöksmål under 
hela året med ett stort utbud av lättillgängliga 
 aktiviteter för alla. I Rismåla naturreservat är 
stadens  rekreation och möjligheter för invånarna i 
och kring Nybro stad viktigast. Här är badplatsen, 
möjligheter till rekreation, motion och ridning 
de viktigaste värdena. För både Rismåla och 
 Svartbäcksmåla naturreservat föreslås utvidgningar. 

YTOR FÖR LEK OCH 
 SPONTANIDROTT
Stadens grönytor ska vara tillgängliga och planerade 
så att de stimulerar och uppmuntrar till spontanidrott 
och lek. Områdena används i hög grad av  närboende 
och är viktiga mötesplatser för barn och unga. Större 
öppna områden är viktiga då de används för bollspel 
eller familje aktiviteter. Naturområden ska ha kvar 
sin naturliga prägel och vara naturliga mötes och 
lekplatser. Vid anläggning av spontanidrottsytor 
är det viktigt att särskilt ta hänsyn till flickors 
 idrottande, och att anpassa platsen efter deras behov. 

3 FOKUSOMRÅDEN: AKTIV FRITID I STIMULERANDE MILJÖER

Sport- och fritidsprogrammet, Nybro kommun (2018)

Lekplatsprogrammet, Nybro kommun (2020) 

Reservatsföreskrifter för Svartbäcksmåla och Rismåla 
naturreservat

Naturmarkspolicy, Nybro kommun (2018)

STRATEGIER
Stadens mötesplatser ska uppmuntra till 
rörelser mellan olika stadsdelar och stimulera 
barn och unga genom att erbjuda aktiviteter 
och upplevelser

Parker ska prioriteras i områden med 
flerbostadshus där de kompletterar 
boendemiljön 

Staden ska erbjuda ett varierat, attraktivt och 
tillgängligt utbud av gröna miljöer så som 
parker, grönområden och skyddad natur

Stadens blåstruktur som sjöar och vattendrag 
ska synlig- och tillgängliggöras. Fler 
möjligheter till aktivitet i och omkring vattnet 
ska skapas

Områden som är viktiga för rekreation ska 
skyddas och utvecklas

Stadens gröna och blå ytor ska vara 
mångfunktionella och rymma många 
ekosystemtjänster i samspel

Ytor för spontanidrott ska finnas. Vid 
anläggning av nya ytor ska särskild hänsyn tas 
till flickors önskemål och behov.

Svartbäcksmåla ska vara sydöstra Sveriges 
friluftsområde med ett stort och varierat utbud 
av aktiviteter och möjligheter att uppleva 
avskildhet och områdets rika natur

Rismåla naturreservat ska utvecklas för 
rekreation, motion och ridning

Utvecklingen av Linneasjöområdet ska utgå 
från principen om universell utformning med 
naturupplevelser och utomhusaktiviteter för 
alla

MEDSKICK
Ta fram en politiskt beslutad blå- och 
grönstrukturplan innefattande en analys 
av stödjande, reglerande, försörjande och 
kulturella ekosystemtjänster
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Nybro stads gröna och blå ytor har stor 
 betydelse för människorna som lever 
här. Många av de ekosystemtjänster som 
människor är beroende av att naturen bistår 
med, utgår från stadens natur som skogar, 
vattendrag, parker och planterade träd. 

Det krävs noggrann planering av utformning, storlek 
och lokalisering av de gröna och blå områdena för 
att de ska kunna bistå med och utveckla ekosystem
tjänster. Särskilt viktiga är de ekosystemtjänster 
som kan motverka klimatförändringar genom 
kolinbindning men också anpassning till klimat
förändringarna. Anpassningen kan bestå av att 
hantera dagvatten vid kraftiga skyfall och möjlighet 
att sänka temperaturen i staden vid värmeböljor.

BIOLOGISK MÅNGFALD OCH 
 VÄRDEFULLA MILJÖER
I och kring Nybro kommun finns flera biologiskt 
värdefulla områden och ekosystem som bistår 
med viktiga ekosystemtjänster för staden. För att 
 ekosystemen ska kunna tackla utmaningar från 
ett förändrat klimat och större krav från samhället 
behövs tillräckliga ytor, att områden med befintliga 
höga naturvärden bevaras och utvecklas samt att det 
finns en koppling mellan dessa områden. Biologisk 
mångfald är en av de viktigaste ekosystemtjänsterna 
och är därför en viktig del i arbetet med övriga 
ekosystemtjänster.

Inom Nybro stad anses fyra naturtyper särskilt 
 viktiga för den biologiska mångfalden och för 
förmågan att leverera ekosystemtjänster. Det är 
områden med gamla lövträd och i synnerhet ekar, 
äldre tallskogar, torra blomrika marker, våtmarker 
och vattendrag. Målsättningen är att knyta ihop de 
värdekärnor som finns inom respektive natur typ 
med varandra och utveckla de värden de har idag.

Våtmarker, sjöar och vattendrag är viktiga för 
många av ekosystemtjänsterna i staden. Svämplan 
vid vattendrag, möjligheter för djur att röra sig i 
vattendragen och att miljöerna kring vattendragen 
tillåts vara naturliga är viktiga faktorer för att skapa 
bra förutsättningar för robusta vattenekosystem.

Nybro stads blomrika, torra marker är särskilt värde
fulla för pollinerande insekter, samtidigt som de är 
värdefulla estetiska element i staden. De finns ofta i 
nära anslutning till bebyggelse och  infrastruktur. Det 
behövs ett långsiktigt arbete att förankra kunskap 
hur denna typ av mark kan skapas och skötas, 
exempelvis i anslutning till vägar, i parker och 
bullervallar.

Robust och funktionell  
grön- och blåstruktur
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LOKALKLIMAT OCH LUFTRENING
Städer är generellt något varmare än omgivande 
landskap. Det beror på avståndet mellan byggnader 
och stadens materials förmåga att absorbera 
och buffra värme. När staden förtätas med fler 
byggnader på en liten yta leder det till ökad tem
peratur vid värmeböljor, som i sin tur kan påverka 
samhällsfunktioner eller utgöra fara för riskgrupper. 
Det är därför viktigt att ta hänsyn till värmeböljor 
och planera områden i staden med träd och annan 
grönska som bistår med skugga och avdunstning. I 
tätbebyggda områden kan grönska och i synnerhet 
träd med stor lövyta fånga upp partiklar och i viss 
mån filtrera luftföroreningar.

DAGVATTEN, SKYFALL OCH 
 ÖVERSVÄMNINGAR
I en varmare framtid kommer kraftig nederbörd 
bli vanligare. För att kunna bibehålla stadens 
viktiga funktioner och förhindra materiell skada är 
 planeringen av stadens gröna och blå områden ett 
viktigt verktyg.

Dagvattnet bör ledas i öppna dagvattenlösningar 
som till exempel öppna diken eller regnrabatter.
Dagvattenlösningarna bör utformas så att de kan 
magasinera, kontrollera och infiltrera dagvattnet 
i marken, samtidigt som växtlighet hjälper till att 
rena vattnet innan det når vattendrag och sjöar. I 
 synnerhet träd kan hjälpa till att reglera dagvatten 
genom sin förmåga att ta upp vatten som sedan 
avdunstar.

Vid framtida planering och byggnationer ska 
områden som riskerar att översvämmas undvikas. 
Den framtagna skyfallskarteringen är ett viktigt 
underlag, och ligger till grund för ställnings  tagan
den i den fördjupade översiktsplanen.  Grönområden 
som har ett strategiskt läge och som lämpar sig för 
att hantera dagvatten är extra viktiga att bevara. 
Mångfunktionella ytor är ett bra sätt att tillfälligt 
hantera stora mängder vatten för att utjämna flöden 
i dagvattenledningar eller öppna system. Multifunk
tionella ytor har i vanliga fall en annan funktion 
men översvämmas vid kraftiga regn.

Nybro stad är förhållandevis förskonat från 
översvämningsproblematik orsakat av höga flöden 
i vattendragen. För att minimera riskerna för 
översvämningar och skador vid höga flöden ska 
byggnation undvikas i låglänta, strandnära lägen.
Det behövs också ett strategiskt arbete med att 
bromsa och utjämna flöden av vatten från vattendrag 
och dagvattensystem i och omkring staden. 

Lindåsabäcken, Pukeberg
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NATURENS PRODUKTER
Jordbruksmarken i Sverige kommer att bli viktigare 
för livsmedelsframställning i framtiden då klimatet
blir varmare. Stora matproducerande länder i 
Sydeuropa kan drabbas hårt av ett skiftande 
och oberäkneligt klimat med svår torka, medan 
 förutsättningarna för att odla i länder längre norrut 
kan bli bättre. Ökad självförsörjning av mat kan 
därför bli ännu viktigare. 

Förutom ett varmare klimat finns en risk för ökade 
oroligheter globalt, vilket kan påverka möjligheten 
till exempel import av råvaror och livsmedel. 
Även områden som inte brukas idag, men som 
har potential för detta kan komma att behövas. 
För att inte försvåra produktion av livsmedel ska 
översiktsplanen inte ta odlingsbar mark i anspråk för 
exploatering.

STRATEGIER
Vattendragen i staden ska genom riktade 
åtgärder få god  konnektivitet och ett jämnare 
flöde över året 

Ytor som är lämpliga för att tillvarata vatten 
vid höga flöden, skyfall eller för fördröjning av 
vatten ska användas för klimatanpassning

Dagvatten ska främst hanteras i öppna 
 dagvattensystem 

Stadens gröna och blå ytor ska vara 
mångfunktionella och rymma många 
ekosystemtjänster i samspel

Om områden med viktiga funktioner för 
stadens grön- och  blåstruktur påverkas 
negativt ska kompensationsåtgärder 
 genomföras

Tillkommande bebyggelse och infrastruktur 
ska inte byggas i områden som riskerar att 
översvämmas

Inom staden ska träd, vatten och grönområden 
bidra till ett jämnare lokalklimat och lindra vid 
värmeböljor

Stadens grön- och blåstruktur ska knyta 
samman stadens  värdekärnor

Odlingsbar mark i och kring staden ska värnas 
och skyddas från exploatering

Miljöer i och kring staden med gamla lövträd, 
gamla tallar, naturliga våtmarker, sjöar och 

vattendrag och blomrika, torra marker är 
särskilt viktiga och ska värnas 

Antalet träd i staden ska öka

MEDSKICK
Ta fram en politiskt beslutad blå- och 
grönstrukturplan innefattande en analys 
av stödjande, reglerande, försörjande och 
kulturella ekosystemtjänster
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Skogsbruksplan, Nybro kommun (revideras)

Dagvattenstrategi, Nybro kommun (2018)
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Nybro kommuns näringsliv består av en 
 intressant mix av företag i varierande storlek 
inom olika branscher. Fokus ligger fortfarande 
inom tillverkningsindustrin, med flera kända 
företag vars marknader sträcker sig långt 
utanför regionens gränser. 

Att stadens näringsliv har sina kärnverksamheter 
inom olika närings grenar gör näringslivet 
som helhet mindre känsligt för svängningar i 
 konjunkturen. Nybro stads strategiska läge med 
goda pendlingsmöjligheter till tre större städer  
Kalmar, Växjö och Karlskrona ger tillgång till en 
stor arbetsmarknadsregion.

I kommunen finns även många medelstora och små 
tillverkande företag. Transport  och logistiksektorn 
har under lång tid varit stark i Nybro, något som 
är viktigt för hela regionen. Med den  elektrifierade 
kombiterminalen möjliggörs en mer hållbar 
 utveckling av transportsektorn i såväl Nybro som 
hela regionen. 

I Nybros stadskärna finns butiker med hög 
servicenivå. Torghandeln är ett viktigt inslag som 
många uppskattar. Nybros stadskärna har, liksom 
många andra stadskärnor i Sverige, fått konkurrens 
av externa köpcenter och ökande internethandel. 
Det ställer större krav på att erbjuda många olika 
funktioner för att stadskärnan ska fortsätta vara en 
viktig målpunkt i Nybro.

För att näringslivet ska ha möjlighet att utvecklas 
och expandera krävs en god plan och mark
beredskap i attraktiva lägen. Vad som är ett attraktivt 
läge varierar för olika verksamheter. Verksamheter 
med ett stort transportbehov är beroende av närhet 
till väg eller järnväg. Medan företag inom detalj
handeln behöver närhet till stråk och målpunkter där 
människor rör sig. 

Vissa verksamheter kan störa sin omgivning, med 
till exempel buller. Därför är det viktigt med en 
långsiktig planering för att lokalisera verksamheter 
så att störningar för omgivningen kan undvikas.

DIGITALISERING
Möjligheterna att använda internet utvecklas i snabb 
takt. Nästan alla är beroende av digital service i sitt 
vardagsliv. Digitaliseringen skapar nya mönster 
för såväl inköp och arbetsliv som för den sociala 
samvaron. Internethandeln är stor och ökande, vilket 
har lett till ändrade inköpsvanor. 

I framtiden är en välfungerande och hållbar 
logistik viktig. Möjligheten till att arbeta på 
distans,  påskyndat av coronapandemin, leder till 
att  människors bostad och arbetsplats inte alltid 
 behöver befinna sig geografiskt nära varandra. Det 
ger en större valmöjlighet gällande bostadsort.  

Ett varierat näringsliv
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ARBETSMARKNADSREGIONEN 
Arbetspendlingen ökar i Nybro kommun. Allt 
fler pendlar allt längre sträckor till sitt arbete. 
 Pendlingen har ökat mer bland kvinnor än män, men 
män dominerar fortfarande bland de som pendlar 
längre sträckor. 

Näringslivets konkurrenskraft är beroende av 
effektiva godstransporter och bra tillgänglighet 
för arbetskraft. Utvecklingen går mot större 
arbetsmarknads regioner, där målsättningen för 
Kalmar län är att dagens fyra arbetsmarknads
regioner ska bli till två. För att lyckas med det 
behöver sambanden stärkas inom länet och till 
tillväxt motorer och regionala kärnor i våra grannlän. 
Det förutsätter korta och tidssäkra restider längs 
de stråk som människor färdas mellan hemmet och 
arbetet eller fritids aktiviteter. För Nybro stad har 
åtgärder på Kust till kustbanan ha stor inverkan på 
regionförstoringen. 

INFRASTRUKTUR
Längs med riksväg 25 i höjd med Glasportens 
rastplats öster om Nybro stad planerar Trafikverket 
att bygga om den befintliga fyrvägskorsningen och 
göra den planskild. Trafikverket har genomfört en 
åtgärdsvalsstudie för ombyggnationen och det finns 
även en avsiktsförklaring som både Trafikverket och 
Nybro kommun har undertecknat.  Planskildheten 
kommer först och främst att resultera i en säkrare 
trafikmiljö i en korsning som under lång tid har 
varit mycket olycksdrabbad. En planskild korsning 
underlättar för tunga transporter att ta sig till 
och från de verksamhetsområden som ligger i 
Smedstorpsområdet, detta kommer resultera i ett 
bättre trafikflöde samtidigt som det möjliggör för 
ytterligare expansion av verksamhetsområden såväl 
norr som söder om riksväg 25. 

För näringslivet i Nybro stad är tillkomsten av 
korsningen av mycket stor vikt för möjligheterna 
att expandera sina verksamheter och nå ut till nya 
marknader i regionen. Även för övriga Nybro 
kommun såväl som Nybros grannkommuner är 
tillkomsten av en planskildhet på riksväg 25 vid 
Glasporten av största vikt för ett att regionens 
näringsliv ska kunna fortsätta expandera. För 
flödet av gods och varutransporter till och från 
 verksamheterna i främst Smedstorpsområdet men 
även i övriga Nybro stad innebär den nya plan
skildheten en stor lättnad avseende framkomlighet.   

Den kvarvarande sträckan av industrispåret på 
den tidigare Orreforsbanan föreslås att läggas ner 
på grund av låg användning över tid och ett stort 
underhållsbehov.
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BESÖKSNÄRING
I Nybro är det aldrig långt till natur, friluftsliv och 
rekreation. Glaset är ett kännetecken för orten som 
är en del av Glasriket.

Glasriket har mer än en miljon besökare per år. Att 
se den glödheta glasmassan förvandlas till spröd 
kristall eller robusta skålar är ett skådespel. Idag 
tillverkas bruksglas och konstglas i världsklass och 
besökare får komma ända fram till glasugnarna 
för att se när det skapas. Pukeberg glasbruk, i 
södra Nybro, är ett av Sveriges äldsta och mest 
 välbevarade glasbruk. Här har det tillverkats glas i 
olika former sedan 1871. 

Svartbäcksmåla aktivitetsområde, söder om Nybro, 
har cirka 250 000 besökare per år. Området lockar  
besökare från hela södra Sverige med aktiviteter året 
runt och för hela familjen. På vintern finns skidspår 
och slalombackar med hög standard. Det finns 
pulkabacke, värmestuga motions och vandrings
leder, utegym, naturlekplats, mountain bikeleder och 
mycket mer. 

STRATEGIER
Omgivningsstörande verksamheter ska placeras där störningar kan 
tolereras

Handel ska i första hand placeras centralt i staden. I andra hand i 
anslutning till befintliga handelsområden

Det ska finnas en god plan- och markberedskap för att kunna 
 erbjuda mark i strategiska lägen

Platser för idrott, spontanidrott och kulturell aktivitet ska lokaliseras 
så att barn och ungdomar självständigt kan ta sig dit

Svartbäcksmåla ska vara sydöstra Sveriges friluftsområde med ett 
stort och varierat utbud av aktiviteter och möjligheter att uppleva 
avskildhet och områdets rika natur

Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska utvecklas som besöksmål 
och mötesplats

Handel- och servicestrategi, Nybro kommun (2015) 
(revideras)
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I Nybro stad ska den tekniska försörjningen 
vara både effektiv och hållbar. Den ska 
vara tryggad även vid kriser och plötsliga 
 händelser. Inriktningen förtätning innebär att ny 
 bebyggelse kan integreras i befintliga tekniska 
system. 

ENERGIFÖRSÖRJNING OCH 
 ENERGIFÖRBRUKNING
Det kommunägda bolagen under Nybro Energi 
distribuerar el, tillhandahåller fiberinfrastruktur, 
säljer el, hanterar vatten och avlopp, samt 
 producerar värme och el. Fjärrvärme produceras 
idag på produktionsanläggningen i Transtorp och 
vid värmecentralen på Kährsområdet. 

En byggnads klimatavtryck påverkas av materialval, 
installationslösningar och uppvärmningssätt. Äldre 
byggnader kräver mer energi per kvadratmeter 
jämfört med nybyggnationer, men att kassera väl 
fungerande material är heller inte klimatsmart.
Klimatavtrycket från byggnader behöver minskas 
genom ett livscykelperspektiv vid nybyggnation och 
renovering.
 

Solenergi är en förnyelsebar energikälla som blir 
alltmer attraktiv i takt med att tekniken utvecklas. 
Solenergianläggningar placerade på till exempel 
byggnader är ett yteffektivt sätt att producera 
förnyelsebar energi. För att anläggningarna ska 
kunna vara i drift under lång tid är det viktigt att 
förändringar i anläggningarnas närhet inte orsakar 
skugga som försämrar förutsättningarna. 

LADDINFRASTRUKTUR
Det blir allt vanligare med eldrivna fordon, vilket 
kräver en omfattande utbyggnad av infrastruktur i 
form av laddstationer. För att möjliggöra en över
gång mot mer hållbara  transporter är det viktigt att 
laddinfrastruktur hanteras i tidiga planeringsskeden. 
Laddstationer för  elfordon behöver utvecklas och 
tillgängliggöras. De bör placeras på strategiska 
platser så att de blir nåbara för många. Det är också 
viktigt att fastighetsägare till flerbostadshus ser över 
möjligheterna att erbjuda laddstationer. 

AVFALL 
Hanteringen av avfall är en kommunal 
 angelägenhet. Avfall ska betraktas som en resurs 
som kan användas för återbruk, återvinning 
eller energiutvinning. Ett väl utbyggt system för 
avfallshantering är viktigt för att uppnå en hållbar 
och resurseffektiv avfallshantering. Därför ska 
fråhan hanteras i tidigt skede i planeringen. Det 
gäller främst hanteringen av hushållsavfall men 
också annat avfall. För att minska klimatpåverkan 
i form av korta bilresor och uppmuntra till 
källsortering, ska avfallsstationer placeras så att så 
många människor som möjligt har nära till dem. 
Kommunen ska därför eftersträva avfallsstationer på 
strategiska platser.

I Nybro kommun är Kretslopp sydost ansvariga 
för avfallshanteringen. Kretslopp sydost är ett 
kommunal  förbund där  kommunerna Nybro, Kalmar, 
Oskarshamn, Mörbylånga, Torsås, Vetlanda, 
 Uppvidinge och Sävsjö ingår. Huvuduppdraget för 
Kretslopp sydost är att ansvara för den  kommunala 
renhållningen inom medlems kommunerna och ta 
hand om hushållsavfall. Kretslopp sydost ska även 
arbeta aktivt för att minska  mängden avfall, öka 
återanvändning och återvinning.

Effektiva och hållbara  
tekniska system
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VATTEN OCH AVLOPP
Nybro stad omfattas av kommunens vatten och 
avloppsplan (VAplan) som är ett tematiskt tillägg 
till den kommunövergripande översiktsplanen. För 
Nybro stad föreligger ett  omfattande kommunalt 
ansvar för att lösa dricksvattenförsörjning och spill 
och dagvattenhantering. Det kommunala bolaget 
Nybro Elnät AB är  huvudman för vatten och avlopp. 

I Gårdsryd finns kommunens största vattenverk 
som förser hela Nybro stad med vatten. I Nybro 
kommun har det hittills varit möjligt att använda 
enbart grundvatten för kommunal vattenförsörjning. 
Det kan jämföras med att 70 % av länets allmänna 
dricksvatten produktion är beroende av ytvatten. 
Grundvatten har ofta en högre och mer stabil 
kvalitet än ytvatten. Det är viktigt att värde sätta och 
skydda våra grund vatten och förstärka den naturliga 
grundvatten bildningen. Det pågår ett arbete med att 
säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning 
där invånarantal och klimat förändringar som 
påverkar grundvattenbildning är viktiga parametrar. 

Nybro stads rening av spillvatten sker främst i 
avloppsreningsverket i Överstatorp. Kapaciteten 
i avloppsreningsverket är anpassad för en större 
befolkning än vad Nybro stad har idag. Inläckande 
regn– och smältvatten i spillvattennätet gör att stora 
mängder rent vatten blandar sig med spillvattnet och 
belastar ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. 
En plan för upprustning av ledningsnäten är under 
framtagande, en förutsättning för utvecklingen av 
staden.

Hantering av dagvatten utgör ofta en knäckfråga i 
den fysiska planeringen. Kommunens dagvatten
strategi är ett verktyg i arbetet som syftar till att 
motverka spridningen av föroreningar, minska ne
gativa effekter av extremväder och nyttja  dagvattnet 
som en resurs för att skapa mervärden. Ytor för 
hantering av dagvatten har ofta flera funktioner. 
Utformningen av ytorna ska stärka befintliga och 
framtida ekologiska värden och rekreationsvärden.
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STRATEGIER
Avfallsstationer ska placeras i strategiska lägen

Stadens gröna och blå ytor ska vara mångfunktionella och rymma många ekosystemtjänster i 
samspel

Dagvatten ska främst hanteras i öppna dagvattensystem

Om viktiga ytor för rekreation tas i anspråk för dagvattenhantering ska dagvattenanläggningen 
utformas så att rekreationsvärdena stärks

Vid anspråkstagande av ytor för hantering av dagvatten ska de utformas så att ekologiska och 
sociala värden stärks

Fördröjning av dagvatten ska i första hand ske genom infiltration om detta är lämpligt med avse-
ende på dagvattnets kvalitet och markens renhet 

MEDSKICK
Lokalisering av laddstolpar ska utredas vid detaljplanering av flerbostadshus

Möjlig placering av solcellspark ska utredas

Kommunen ska verka för att fastighetsägare i redan exploaterade områden bidrar till att förbättra 
dagvattenhanteringen

Handlingsprogram för fossilbränslefri region 2030,  
Region Kalmar län (2019) 

Avfallsplan 2015-2022, Kretslopp Sydost (2015, revideras)

Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2019-2023, 
Länsstyrelsen (2019)

Klimatsmarta Nybro, Nybro kommun (2019)

Vatten- och avloppsplan, Nybro kommun (2018)

VA-policy, Nybro kommun (2018)

Dagvattenstrategi, Nybro kommun (2018)
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Kapitel  4
Planförslag

Här presenteras hur den önskade utvecklingen  
av Nybro stad i kartor. 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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4 PLANFÖRSLAG

Karta med förbättringsförslag från workshops under den tidiga invånardialogen.
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BOSTÄDER
Olika former av boende av varaktig karaktär.

CENTRUM
Kombinationer av bostäder, handel, 
service, tillfällig  vistelse, kontor och annan 
 verksamhet som är förenlig med bostäder. 

BLANDADE FUNKTIONER
Kombination av bostäder, kontor, handel 
eller verksamhet med begränsad omgivnings
påverkan, som inte genererar  störande 
lukt eller buller nivåer. Specifik typ av 
mark användning och störnings reducerande 
åtgärder prövas i detaljplan.  

VERKSAMHETER
Verksamheter som på något sätt är störande 
för  omgivningen och inte förenliga med 
bostäder. Det kan vara  verksamheter som 
är ytkrävande, genererar tung trafik eller 
 påverkar  omgivningen med buller eller lukt. 

BESÖKSANLÄGGNING
Områden för verksamheter som riktar sig 
till  besökare. Här ingår idrotts och sport
anläggningar med tillhörande byggnader.

GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde med betydelse för ett stort 
omland. Det kan vara parker, naturmark i 
tätortsmiljö, närrekreationsområden samt 
anlagda områden för fritidsaktiviteter som 
främst äger rum utomhus. 

KLIMATANPASSNING
Områden som syftar till att hantera dagvatten 
för att undvika översvämning vid skyfall.

VÅRD
Öppen och sluten hälso eller sjukvård som 
avser människor.

VÄG/GATA
Ny eller förändrad väg, gata eller korsning. 

GÅNG- OCH CYKELVÄG
Transportyta eller väg för gång och 
 cykeltrafik.

ÖVERBRYGGANDE  
MÖTESPLATS
Överbryggande mötesplatser som skapar 
rörelse och möten mellan människor. 

ALLÉ
Trädrader eller annan liknande växtlighet 
längs med väg/gata i bebyggd stadsmiljö.

PLANPROGRAM
Områden som ska utredas vidare.

NYBROLEDEN

THEANDERSTRÅKET

UTSTIKSLEDEN

Förklaring markanvändningskartor

4 PLANFÖRSLAG

Här förklaras markanvändnings kartornas 
färger och symboler.  Användningarna har sin 
grund i Boverkets ÖP-modell. Markeringarna i 
kartorna visar en önskad utveckling av Nybro 
stad till år 2040. 

Avgränsningar och sträckningar på kartan är 
grovt dragna. I efterföljande planering görs 
mer  detaljerade ställningstaganden.
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Norra Nybro

1. Gång- och cykelväg anläggs för att skapa 

en säker koppling mellan centrala Nybro stad, 

Idehult, Rismåla och vidare norrut parallellt med 

riksväg 31. Gång- och cykelväg anläggs längs 

med Bidalitevägen, Allfarvägen, Högalundsvägen 

samtBladsväg.LängsRismålavägenflyttas

befintliggång-ochcykelvägnärmarevägbanan

i samband med att nya bostäder byggs. En ny 

koppling för gång- och cykel anläggs mellan 

Mariegropsgatanochbefintliggång-och

cykelväg genom Mariegrop. 

Rekommendation:Engenochtrafiksäker

passage behöver skapas förbi riksväg 31 från 

Sveavägen till Bidalitevägen.

2. Syftet är att utveckla Rismåla badplats som 

mötesplats. Invånardialogen visade att Rismåla 

badplats är en viktig mötesplats, främst för 

ungdomar.  

Rekommendation: Området ska utvecklas till att 

erbjudafleraktiviteterochfunktionermedfokus

på barn och unga.

3. Nybroleden kopplar samman stigar och 

gång-  och cykelvägar runt hela Nybro stad. 

Leden kommer ha olika utseende och underlag 

och gå genom varierande terräng.

4. Theanderstråket leder mellan platser och 

miljöer som är viktiga för Nybro   historiskt, idag 

och i framtiden. Stråket utgör länken mellan 

platserna och blir en upplevelse i sig. Stråket 

ska bestå av tillgänglighetsanpassade gång  och 

cykelvägar på varierande underlag.

5. Syftet är att fördröja vatten från naturmark 

innan det når bostadsområden samt 

fördröjning av vatten från både naturmark och 

bostadsområden innan det når Bolanders bäck. 

6. Ny bostadsbebyggelse som ska komplettera 

befintligtbostadsbeståndochgörastadsdelens

bebyggelse mer sammanhängande. Området är 

lämpligt att bebygga för att det har ett attraktivt 

läge nära Rismåla naturreservat och möjlighet 

finnsattanslutatillbefintliginfrastruktur. 

Rekommendation: Bebyggelsen ska vända sig 

motRismålavägen.Befintliggång-ochcykelväg

längs med Rismålavägen kan behöva en ny 

dragning. Hänsyn behöver visas till stenhällar 

inom området.

7. Mariegrop är låglänt och ska användas som 

yta för hantering av dagvatten från omgivande 

bostadsområden, i synnerhet vid stora 

nederbördsmängder.

8. Syftet är att utveckla Mariegrop till en 

överbryggande mötesplats. Platsen har en 

storlek, topologi och lokalisering, i närheten av 

Rismåla naturreservat, som gör den lämplig. 

9. I naturmarken mellan riksväg 31 och de 

norradelarnaavKungshallfinnsområdensom

är lämpliga att för att säkra hanteringen av 

dagvatten vid stora nederbördsmängder.
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10.  Syftet är att skapa en förlängning av 

Algatan på norra sidan riksväg 31 med en trygg 

och säker fyrvägskorsning. Det är viktigt att 

skapakopplingarmellanbefintligtochnytt

bostadsområdeviaAlgatan.Entrafiksäker

passage över riksväg 31 för gång- och cykel ska 

skapas. 

Rekommendation: Tydliggör entrén till Nybro 

stad från riksväg 31. 

11. Syftet är att utvidga Rismåla naturreservat 

för att bättre knyta samman området, få 

mer ändamålsriktiga gränser och bättre 

förutsättningar för leder inom reservatet. 

12. Syftet är att restaurera en tidigare torrlagd 

våtmark i skog. Våtmarken ska utformas så att 

denfungerarflödesdämpandeochblirenviktig

komponent vid utbyggnaden av bostäder i 

Flyebo.

13. Syftet är att skapa en ny stadsdel i Flyebo/

Gåsamaden. En helt ny stadsdel byggs med 

bostäder,offentligservice,grönområdenoch

infrastruktur. Planeringen av området ska 

möjliggöra ett blandat bostadsbestånd. Området 

utgör en fortsättning på stadsdelen Kungshall 

och Nybro stad. Det ställer krav på tillgängliga 

och trygga kopplingar över riksväg 31. Ett 

planprogram för bland annat Flyebo/Gåsamaden 

ska tas fram (punkt 14). Planprogrammet ska 

utreda lämplig lokalisering av en låg- och 

mellanstadieskola. 

Rekommendation: Bebyggelsen behöver 

placeras och utformas så att den kan hantera 

trafikbullerfrånriksväg31isöder.

14. Ny väganslutning från ny stadsdel Flyebo/

Gåsamaden (punkt 11) till väg 574, Flyebovägen. 

Rekommendation: Vid nybyggnad av korsning 

behöver även gång- och cykelvägar anläggas.

15. Verksamhetsområde med bra skyltläge 

motriksväg31expanderasfrånKraftvägeni

västlig riktning mot Flyebovägen. Området 

är lämpligt för verksamheter eftersom det är 

lukt- och bullerutsatt från omkringliggande 

verksamhetsområden. 

Rekommendation: Det är viktigt att utreda 

lämplig dragning av infrastruktur inom området 

och kopplingar vidare ut på regionalt och 

nationellt vägnät.

16. Planprogram ska tas fram för den norra delen 

av stadsdelen Kungshall och nya stadsdelen 

Flyebo/Gåsamaden (punkt 11). I Kungshall 

finnsmöjlighetertillförtätningochkomplettera

medflerboendetyperochupplåtelseformer.

Planprogrammet ska utreda aktiviteter och ytor 

förmötesplatser,målpunkterochoffentligservice

i Kungshall. I stadsdelen Flyebo/Gåsamaden ska 

lämplig lokalisering av skola utredas. 

Rekommendation: Fokus ska ligga på att 

identifieraytorförbostadsbebyggelsesom

kankompletterabefintligtbostadsbeståndi

Kungshall. Området är högt beläget, därför 

ska planprogrammet tas fram i tätt samarbete 

med Nybro Energi – Vatten och avlopp för att 

säkerställa en god VA-försörjning.

17. Utsiktsleden blir en kortare led med 

flerautsiktsplatser.Viddenframtida

Vattentornsparkenkommerdetfinnasmöjlighet

att se ut över hela Nybro stad. Leden ska 

locka till lek, rörelse och upplevelser i skog 

och mark. Leden kommer sträcka sig längs 

med upptrampade stigar genom naturliga 

grönområden.

18. Syftet är att skapa en park i stadsdelen för 

Kungshall där bebyggelsen främst består av 

flerbostadshus.Iområdetfinnsfleramålpunkter,

mötesplatserochoffentligservicesomallakan

dra nytta av rekreationsmöjligheterna i parken. 

Rekommendation: Vid utformning av parken ska 

den kuperade miljön och den unika utsikten över 

stora delar av staden tas tillvara. 
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19. Syftet är att skapa en ny överbryggande 

mötesplats. Platsen ligger centralt i 

stadsdelen längs huvudgatan – Algatan. Den 

nya mötesplatsen ska knyta samman och 

kompletteraredanbefintligamålpunkter,

mötesplatserochoffentligservice.

20. Syftet är att använda de få kvarvarande 

grönytorna i området för att hantera dagvatten i 

området mellan Kährs, Kungshall och Svartgöl. 

21. Ny gång- och cykelväg anläggs från 

Kungshallsvägen till Sveavägen via Sveavallen 

för att skapa bättre kopplingar genom nytt 

bostadsområde på Sveavallen.  

Rekommendation: Gång- och cykelvägen ska 

anpassasefteromgivningenochföljabefintliga

nivåskillnader i landskapet. 

22. Syftet är att förtäta med ny 

bostadsbebyggelse på centralt och attraktivt 

läge på Sveavallen. Ytan nyttjas inte idag. 

Bostadsbebyggelsen kompletterar och befolkar 

området under en större del av dygnet.  

Rekommendation: Bebyggelsen ska vända sig 

mot och förhålla sig till Sveavägen samt gång- 

och cykelvägen längs med Bolanders bäck. 

Området ska också utformas med hänsyn till den 

nya kopplingen mellan Sveavägen och Kungshall. 

23. Mötesplatsen i parken Svartgöl ska utvecklas 

tillattlockamänniskorfrånfleramålgrupperoch

vara en plats som är populär att vistas på. 

24. En enkel eller dubbel trädrad ska anläggas 

längs Sveavägen för att avgränsa gaturummet, 

tillföra lummighet och skugga och stärka 

de gröna kopplingarna mellan centrum och 

naturområden norr om staden. 

25. Gång- och cykelväg ska anläggas längs med 

Grönadalsgatan och Titanvägen för att skapa en 

koppling mellan Dr Sandbergs gata och Norra 

vägen.

26. Längs med Grönadalsgatan ska 

omvandlingen till bostäder, service 

eller verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan fortsätta. Syftet är att på 

sikt minska barriären som verksamhetsområdet 

mellan Madesjö och Myrdalen utgör. 

Nedläggning av Orreforsbanan och anläggande 

av en gång och cykelväg på banvallen gör att 

mer störningskänslig bebyggelse som bostäder 

kan byggas i Myrdalen.

27. Inomområdetfinnsenbefintlig
dagvattendamm. Områdets funktion som 

mottagare av dagvatten från bland annat 

omgivande bostäder ska utredas och 

säkerställas.

28. Längs med Titanvägen kan service 

eller verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan byggas för att skapa en 

buffertzonmotnybostadsbebyggelseinorra

Madesjö. Syftet är att på sikt minska barriären 

som verksamhetsområdet mellan Madesjö och 

Idehult utgör. 

Rekommendation: Nedläggning av Orreforsbanan 

och anläggande av en gång och cykelväg 

på banvallen gör att mer störningskänslig 

bebyggelse som bostäder kan byggas i norra 

Madesjö.

29. Ett dagvattendike mellan väg 31 och 

industrierna norr om Titanvägen leder dagvatten 

söderut till dagvattendammar där vattnet samlas 

upp. Funktionen av diket och möjligheter till 

fördröjning inom grönytan ska utredas.

30. Lågt liggande ytor på naturmark vid 

Resebovägen, norr om väg 31, kan vara lämpliga 

för hantering av dagvatten vid skyfall. Ytornas 

funktion ska utredas. 
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31. Syftet är att utreda möjligheten att återställa 

ytan till våtmark.   

Rekommendation: Ytan består av en tidigare 

deponi. Därför ska den utredas och eventuellt 

saneras innan återställning till våtmark. 

32. Syftetärattkompletterabefintligabostäder
och fortsätta den påbörjade utbyggnaden av 

norra Madesjö. Bebyggelsen och kopplingarna i 

området ska stärka sambandet mellan Madesjö 

och övriga Nybro stad.  

Rekommendationer: Området innehåller ytor 

med höga naturvärden och ytor med lekvärden 

som ska sparas. I ett detaljplaneskede behöver 

bostadsbebyggelsens lokalisering preciseras 

utifrån skyddsavstånd till närliggande 

verksamheter. Ny bebyggelse ska förhålla 

sigtillbefintligbebyggelseilägeochskala.

Kvartersstrukturen ska ta hänsyn till framtida 

kopplingar mellan Madesjövägen och Titanvägen. 

Vid detaljplanering och lovgivning för området 

ska dialog föras med räddningstjänsten.

33. Gång- och cykelvägnätet kopplas samman 

genom att ny gång- och cykelväg anläggs 

längs med Gårdsvägen från Jutarnas väg till 

Stallvägens gång- och cykelväg i nordsydlig 

riktning. Gång- och cykelväg anläggs även längs 

med Nyängsvägen.

34. Befintliggång-ochcykelvägförlängsför
att skapa bättre kopplingar till nya bostäder i 

norra Madesjö. Gång- och cykelvägn anläggs 

på Madesjövägens västra sida. Gång- och 

cykelvägn ska vara separerad från körbanan för 

motorfordonstrafik.

35. Nygatukopplingkompletterarbefintlig
gång- och cykelväg norr om Madesjövallen 

från korsningen Madesjövägen/Norra vägen 

till Stallvägen. Kopplingen ska skapa nya 

rörelsemönster i väst-östlig riktning för att koppla 

samman Madesjö och övriga Nybro stad. 

Rekommendation: Gatan ska utformas med 

hastighetsbegränsande åtgärder. Fotgängare och 

cyklister ska ges minst lika stort utrymme som 

nuvarande gång- och cykelväg medger.

36. Syftet är dels att undersöka och sanera en 

gammal deponi med kända markföreningar, dels 

att skapa bostäder inom Madesjö. 

Rekommendation: Att utreda, planlägga och 

bebygga området kräver att markföroreningar 

undersöks och saneras för att uppnå en hälsosam 

boendemiljö. Hänsyn ska tas till naturvärden 

söder om det utpekade området. Väganslutning 

ska genomföras från Stallvägen, vid planläggning 

ska väganslutning till området söderifrån utredas.

Västra Nybro
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37. Nybroleden kopplar samman stigar och 

gång-  och cykelvägar runt hela Nybro stad. 

Leden kommer ha olika utseende och underlag 

och gå genom varierande terräng.

38. IMadesjöfinnsdetlokala
översvämningsproblem vid stora regnmängder. 

Låglänta markytor är lämpliga för hantering av 

vatten vid skyfall.

39. Gång- och cykelväg anläggs längs med 

Emmabodavägen för att skapa en trygg och säker 

koppling mellan Nybro centrum och Madesjö. 

Längsmedsträckanfinnsviktigamålpunkter

för barn och unga. Gång- och cykelväg anläggs 

från Juterondellen längs med Jutarnas väg till 

korsningen Jutarnas väg/Emmabodavägen.  

Rekommendation:Längsmedsträckningenfinns

ettflertalkorsningardärtrafiksäkerhetenför

fotgängare och cyklister behöver förbättras. Detta 

gäller främst längs Jutarnas väg vid korsningarna 

med Stallvägen och Hermanstorpsvägen.

40. Dagvattenhantering anläggs för att hantera 

dagvatten och förbättra vattenkvaliteten i 

Lindåsabäcken. Lokalisering och utformning av 

dagvattenhantering för att nå god vattenkvalitet 

ska utredas. Området är även lämpligt för att 

hantera övergödning i vattendrag.

41. Naturmarkkringbefintligtdagvattendikeoch
damm väster om Madesjövägen ska nyttjas för 

hantering av dagvatten. Öster om Madesjövägen 

finnsenlågtliggandeytaiskogsmarksomkan

vara lämplig för hantering av större volymer 

vatten vid skyfallsregn. 

42. Mark reserveras för utbyggnad av vård- och 

omsorgsboende,ianslutningtilldetbefintliga

vårdboendet Madesjögläntan, för att möjliggöra 

samordningsvinster.

43. Ny överbryggande mötesplats skapas för att 

överbrygga den fysiska barriären och minska det 

mentala avståndet mellan Madesjö och övriga 

Nybro stad. Mötesplatsen gör att området fylls 

med innehåll och skapar nya rörelser staden.  

Rekommendation: Jutabackarna har en 

spännande historia som bör lyftas fram vid 

utvecklingen av mötesplatsen.

44. Theanderstråket leder mellan platser och 

miljöer som är viktiga för Nybro   historiskt, idag 

och i framtiden. Stråket utgör länken mellan 

platserna och blir en upplevelse i sig. Stråket 

ska bestå av tillgänglighetsanpassade gång  och 

cykelvägar på varierande underlag.

45. Enbarriärbyggsbortgenomattbefintligt
industrispår rivs och ersätts med gång- och 

cykelväg. Sträckningen går från det att banvallen 

korsar Emmabodavägen i söder till Stallvägen i 

norr.Enmindrekopplingmellanbefintliggång-

och cykelväg längs med Jutarnas väg och ny 

gång- och cykelväg vid banvallen ska anläggas. 
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4 PLANFÖRSLAG: VÄSTRA NYBRO

46. Längs den gamla banvallen bör möjligheterna 

att ta tillvara dagvatten, i synnerhet vid kraftig 

nederbörd, utredas.
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47. En ny entrégata till Nybro centrum skapas 

genom att korsningen Emmabodavägen/

Bangatanöppnasförbiltrafik. 

Rekommendation: Gaturummet ska utformas 

medentydliguppdelningmellantrafikslagen

ochinnehållaväxtlighetochbelysning.

48. Syftetärattpåsiktomvandlabefintligt
verksamhetsområde till att bli en del av centrum. 

Områdetskafyllasmedflerfunktionersom

mindre störande verksamheter och bostäder. 

Emmabodavägen som går igenom området blir 

ny entrégata till stadskärnan från väster och 

bebyggelsen ska avgränsa gaturummet. 

Rekommendation: I takt med att området 

omvandlas ska antalet träd och andelen 

grönska öka för rekreation och en lokal 

dagvattenhantering. Parkeringar mot gata ska 

undvikas. 

49. Enbarriärbyggsbortgenomattbefintligt
industrispår rivs och ersätts med gång- och 

cykelväg. Sträckningen går från det att banvallen 

korsar Emmabodavägen i söder till Stallvägen i 

norr. 

50. Trädrader anläggs mellan Linneasjöområdet, 

Svartgölsområdet och torget för ett förbättrat 

lokalklimat, vacker miljö och stärka gröna 

kopplingar.  

Rekommendation: Anläggandet bör göras 

i samband med utveckling av gång- och 

cykelstråk.

51. Gång- och cykelväg anläggs längs med 

Sveaplansgatan för att koppla samman gång- 

och cykelbanorna mellan Sveavägen och 

Hornsgatan.

52. Torgetskautvecklasochinnehållafler
aktiviteter och funktioner. Torget ska fortsätta 

att vara hela stadens och kommunens 

överbryggande mötesplats och bidra till 

stadskärnans dragningskraft och främja 

centrumhandeln.  

Rekommendation: Utvecklingen av torgets 

ska ske tillsammans med utveckling av stråket 

mellan torget och stationen. Invånare och 

centrumaktörer ska involveras i arbetet genom 

dialog.

Centrala Nybro
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53. Inom användningen centrum planeras 

förtätning av bostäder och handel och service.  

Rekommendation: Storgatans 

bebyggelsestruktur och torgets funktion 

skabevaras.Hänsynskatastillbefintliga

byggnaders skala och karaktär samt siktlinjer. 

Byggnader uppförda i Nybros egen arkitekturstil 

Nybrojugend är särskilt bevarandevärda. 

Stadskärnan ska utvecklas i sydvästlig 

riktning med förtätning längs med Bangatan. 

Bebyggelsen ska vända sig mot Bangatan för att 

skapaetttydligtdefinieratgaturum.Parkeringar

mot gata ska undvikas.  

 

Bussterminalens utbredning bedöms kunna 

minskasochanvändasförexempelvis

pendlarparkering. Omkringliggande kvarter 

kan förtätas med bostäder och service. 

Kompletterande bebyggelse ska vända sig 

mot stationsområdet. Parkeringar mot gata ska 

undvikas. 

 

Inom användningen centrum kan en central 

gymnasieskola lokaliseras. Ytbehov och 

lokalisering behöver utredas. 

Målbild för markanvändningskartans centrumpolygon.
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54. En enkel eller dubbel trädrad ska anläggas 

längs Transtorpsvägen för ett förbättrat 

lokalklimat, och för att stärka de gröna 

kopplingarna. 

55. Området ska förtätas och bidra till att 

Transtorpvägen blir en tydligare entrégata 

till Nybro stad från riksväg 31. Området 

utvecklas med verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan och bostäder. 

56. Ytor för hantering av dagvatten behövs 

för att hantera dagvatten i såväl den äldre 

bostadsbebyggelsen och i samband med ny 

bebyggelse på kvarteret Hjorten (punkt 50). Den 

flackaparkeninvidVilhelmsgatankantillåtas

översvämmas vid stora nederbördsmängder. 

Rekommendation: Mer precis utbredning 

och utformning av ytorna utreds under 

detaljplaneskedet. 

57. Utveckling av ytan där Transtorpskolan 

tidigare låg genom bebyggelse med bostäder. 

Ytan är idag obebyggd. Utbyggd infrastruktur 

finnsiområdetochytanlämparsigväldigtvälför

förtätning. 

Rekommendation: Området ska erbjuda 

ett blandat bostadsbestånd. Naturdungen i 

områdets norra del bör bevaras. Bebyggelsen 

behöver utformas så att den kan hantera 

trafikbullerfrånriksväg31iöst.

58. Gång- och cykelväg anläggs på Jakobsgatan, 

Norra Långgatan och Sturegatan för att 

kompletteraochknytasammanbefintligtgång-

och cykelnät i stadsdelen Paradiset.

59. Theanderstråket leder mellan platser och 

miljöer som är viktiga för Nybro   historiskt, idag 

och i framtiden. Stråket utgör länken mellan 

platserna och blir en upplevelse i sig. Stråket 

ska bestå av tillgänglighetsanpassade gång  och 

cykelvägar på varierande underlag.
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60. Gång- och cykelväg anläggs i öst-västlig 

riktning vid väg 543, Gamla Örsjövägen och 

passagen under riksväg 25 samt vidare mot 

Riddaretorpförattanslutatillbefintliggång-och

cykelväg.

61. Nybroleden kopplar samman stigar och 

gång-  och cykelvägar runt hela Nybro stad. 

Leden kommer ha olika utseende och underlag 

och gå genom varierande terräng.

62. Syftet är att bebygga ytan med bostäder 

somkompletterarstadsdelensbefintliga

bostadsbestånd.Möjlighetfinnsattanslutatill

befintliginfrastruktur. 

Rekommendation: En känsla av privatisering 

av det allmänna området öster om ytan ska 

undvikas. 

63. En enkel eller dubbel trädrad anläggs 

längs Villagatan för att avgränsa gaturummet, 

tillföra lummighet och skugga och stärka gröna 

kopplingar mellan centrum och naturområden 

väster om staden.

64. Gång- och cykelväg anläggs längs med 

Hallandsgatan och Smålandsgatan för att 

kompletterakopplasammanbefintliggång-och

cykelväg vid Villagatan samt till planerad gång- 

och cykelväg vid Västerängsgatan. Sträckan är 

skolväg. 

65. Syftet är att bygga parkeringsgarage för att 

kunna minska parkeringsytornas utbredning i de 

centrala delarna av staden. 

Rekommendation:Garagebyggnadensexteriör

ska tillföra kvaliteter till stadsmiljön. Siktlinjer mot 

Nybro station ska bevaras.

66. Badhusparken ska fortsätta vara Nybros 

stadspark och utvecklas till att vara Nybrobornas 

gemensamma vardagsrum.  

Rekommendation: Sammanhanget med 

Linneasjöområdet ska lyftas fram. Parkens och 

områdets kulturhistoria från badhusepoken ska 

lyftas fram. Området ska fortsätta att utvecklas 

med bad, aktiviteter och funktioner som tilltar 

många målgrupper.

67. Gång- och cykelväg anläggs längs med Södra 

industrigatan, Joelsgatan och Grönvägen för att 

kompletteraochkopplasammanbefintligtgång-

och cykelvägnät.

68. Grönytor bör nyttjas för problematik rörande 

dagvatten vid stora nederbördsmängder kring 

järnvägen öster om Storgatan.

69. Theanderstråket leder mellan platser och 

miljöer som är viktiga för Nybro   historiskt, idag 

och i framtiden. Stråket utgör länken mellan 

platserna och blir en upplevelse i sig. Stråket 

ska bestå av tillgänglighetsanpassade gång  och 

cykelvägar på varierande underlag.

Södra Nybro
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70. Utveckling av Victoriavallens 

idrottsanläggning för att dra nytta av samordning 

medredanbefintligidrottsverksamhet.

Naturmarken väster om ishallen mot Grönvägen 

bedöms inte ha höga naturvärden. Ytan har en 

central lokalisering i staden och är en tillgänglig 

målpunkt för barn- och unga.  

Rekommendation: Ytan ska inte innehålla 

parkeringslösningar för besökare eftersom 

tillräckligaparkeringsytorbedömsfinnasinom

promenadavstånd i centrala Nybro.

71. Syftet är att bebygga ytan med bostäder 

somkompletterarstadsdelensbefintliga

bostadsbestånd.Möjlighetfinnsattanslutatill

befintliginfrastruktur. 

Rekommendation: Ringvägen stängs av mellan 

Västerängsgatan och Hallandsgatan. Gång- och 

cykelvägskafinnasgenomområdet.

72. Gång- och cykelväg anläggs längs Vasagatan 

och Västerängsgatan för att komplettera och 

koppla samman gång- och cykelvägnätet. 

Sträckan är en viktig skolväg.

73. Gång- och cykelväg anläggs längs 

Kvarneslättsgatan och Pukebergarnas väg 

till Friluftsvägen för att skapa en trygg och 

säker koppling mellan Nybro centrum och 

Svartbäcksmåla naturreservat.

74. Syftet är att bebygga ytorna i Pukeberg för att 

kompletterabefintligtbostadsbestånd.Iområdet

finnsfleraspontanidrottsytor.Enavdembedöms

kunna avvaras. Utpekade ytor har inga höga 

naturvärden. Området är lämpligt att bebygga 

eftersom det har goda kommunikationer och 

förattdetfinnsmöjlighetattanslutatillbefintlig

infrastruktur.  

75. Pukeberg ska utvecklas som besöksmål och 

mötesplats med aktiviteter och funktioner för 

många olika målgrupper.  

Rekommendationer: Kulturmiljön ska lyftas fram 

och vara utgångspunkt vid utveckling.

76. Området mellan Thebacken och Pukeberg 

har en strategisk placering i staden och höga 

natur- och kulturvärden som ska tas tillvara och 

utvecklas. Möjligheterna att utveckla området 

för aktiviteter och spontanidrott ska utredas. 

Thebacken bör utvecklas med en mötesplats.

77. Området ska ingå Svartbäcksmåla 

naturreservat eftersom ytan ligger strategiskt 

för att kunna utgöra ett utvecklingsområde för 

reservatet och består av relativt gammal skog.

78. Gång- och cykelväg anläggs längs med 

Strandvägen, vidare längs med Malmgatan 

samt ut mot Glasbruksgatan och ansluter där 

tillbefintliggång-ochcykelvägförattskapaett

sammanhängande gång- och cykelvägnät.

79. Gång- och cykelväg anläggs längs med 

Östra Esplanaden för att skapa trygga och säkra 

kopplingartillochkopplarantillbefintligagång-

och cykelvägar på Banérgatan.

4 PLANFÖRSLAG: SÖDRA NYBRO
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80. Syftet är att på sikt omvandla 

verksamhetsområdet till att även innehålla 

bostäder. Förtätning av området kan 

ske med verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan och bostäder. 

Rekommendation: Verksamheter placeras mot 

riksväg31ochkust-till-kustbanansomenbuffert

mottrafikbuller.

81. Ny utformning av korsningen Joelsgatan – 

riksväg31skabidratillentrafiksäkraremiljöoch

medgeförgång-ochcykeltrafikanterattsäkert

korsa vägen.
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82. En separerad gång- och cykelväg anläggs 

längs med Tallgölsgatan för att skapa en trygg 

ochsäkerkopplingmedbefintligtgång-och

cykelvägnät. Gång- och cykelvägn ansluter till 

befintliggång-ochcykelvägiFredrikslundvid

planskild korsning med Kust-till-kustbanan.

83. Ny utformning av korsningen Joelsgatan – 

riksväg31skabidratillentrafiksäkraremiljöoch

medgeförgång-ochcykeltrafikanterattsäkert

korsa vägen. 

84. Fredrikslundsområdet kompletteras med nya 

gång- och cykelvägar. Ny gång- och cykelväg 

anläggas vid Jöddegatan och Stenbocks väg som 

knyter an gång- och cykeltunnel under riksväg 

25 till Hanemåla. Längs med Hanes väg ska 

denbefintligagång-ochcykelvägenflyttasså

att den följer bilvägen fram till korsningen med 

Fredrikslundsgatan. Längs Fredrikslundsgatan 

ska ny gång- och cykelväg anläggas. 

85. Ny bostadsbebyggelse som ska komplettera 

befintligtbostadsbeståndochgörastadsdelens

bebyggelse mer sammanhängande. Området 

är lämpligt att bebygga eftersom det har goda 

kommunikationerochförattdetfinnsmöjlighet

attanslutatillbefintliginfrastruktur. 

Rekommendation: Vid utveckling av området ska 

hänsyn tas till områdets rekreationsvärden och 

lågpunkter lämpliga för hantering av dagvatten.

86. Theanderstråket leder mellan platser och 

miljöer som är viktiga för Nybro   historiskt, idag 

och i framtiden. Stråket utgör länken mellan 

platserna och blir en upplevelse i sig. Stråket 

ska bestå av tillgänglighetsanpassade gång  och 

cykelvägar på varierande underlag.

87. Befintligmötesplatsutvecklassomöstra
Nybros överbryggande mötesplats. Platsen 

är centralt lokaliserad i Hanemåla och ligger i 

närheten av Hanemålaskolan.  

Rekommendation: Mötesplatsen ska utformas 

efter principen universell utformning med tanke 

på närheten till Hanemålaskolan där Särskolan 

har verksamhet.

88. Nybroleden kopplar samman stigar och 

gång-  och cykelvägar runt hela Nybro stad. 

Leden kommer ha olika utseende och underlag 

och gå genom varierande terräng.

Östra Nybro
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89. Ny bostadsbebyggelse som ska komplettera 

befintligtbostadsbeståndochgörastadsdelens

bebyggelse mer sammanhängande. Området 

är lämpligt att bebygga eftersom det har 

godakommunikationerochförattdetfinns

möjlighetattanslutatillbefintliginfrastruktur.

Inomutpekadeytorfinnsgrönavärdensomvid

exploateringkommerminskas. 

Rekommendation: Bostadsbebyggelsen 

längsHanesvägbörbeståavflerbostadshus

eller par-/radhus för att öka den upplevda 

trygghetenochtrafiksäkerheten.Området

innehåller ytor med höga naturvärden 

och ytor med lekvärden som ska bevaras. 

Lekplatser som tas i anspråk kompenseras av 

ny överbryggande mötesplats (punkt 87). I den 

östra delen av ytan behöver bullerreducerande 

åtgärder mot verksamhetsområde i norr 

och motor sportsområde i syd utredas i ett 

detaljplaneskede. 

90. Långa blå används idag för hantering av 

dagvatten från östra och nordöstra delen av 

staden. Områdets lokalisering och egenskaper 

gör det lämpligt att utveckla kvantitativ och 

kvalitativ hantering av dagvatten och för att säkra 

flödesnivåerinnandetnårS.tSigfridsån.Området

är även lämpligt för att hantera övergödning i 

vattendrag.

91. Ytan föreslås ingå i Svartbäcksmåla 

naturreservat.  

Rekommendation: Då reservatet utvidgas 

föreslås därför en justering av stadsdelsgränsen 

för att följa den kommande reservatsgränsen.

92. Nya verksamhetsområden skapas med goda 

kommunikationsmöjligheter i koppling till riksväg 

25. Etableringar i området kräver åtgärder på kort 

och lång sikt i anslutning till riksväg 25 för att 

säkerställaframkomlighetochtrafiksäkerhet.

93. NyutformningavtrafikplatsGlasporten
ienlighetmedförslagfrånTrafikverkets

åtgärdsvalsstudie (ÅVS Glasporten). Den nya 

trafikplatseninnefattarenplanskildhetmed

på- och avfartsramper på båda sidor om riksväg 

25ochenöverfartöverbefintligtvägområde.Nya

anslutningar från väg 558, Betekullavägen, och 

Tegelvägen kommer att behöva anläggas samt 

en ny väg söder om, och parallell med, riksväg 25. 

94. Gång- och cykelväg anläggs vid Sagovägen 

till den planskilda korsningen under riksväg 25 vid 

Hanemålagårdochanslutertillbefintligagång-

och cykelbanor.

95. Ny bostadsbebyggelse som ska komplettera 

befintligtbostadsbeståndochgörastadsdelens

bebyggelse mer sammanhängande. Området är 

lämpligtattbebyggaeftersomdetfinnsmöjlighet

attanslutatillbefintliginfrastrukturochföratt

minska stora, öppna, skötselintensiva ytor.  

Rekommendation: Tillkommande 

bostadsbebyggelse ska förhålla sig till den 

befintligabebyggelsensskalaochkaraktär.Inom

områdetfinnsytormedhöganaturvärdenoch

ytor med lekvärden som ska bevaras. 
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96. Fortsatt utbyggnad av verksamhetsområde 

i kvarteret Åkaren öster om staden. Området är 

lämpligt att bebygga med verksamheter med 

tanke på närheten till kombiterminal och framtida 

planskild korsning vid riksväg 25.
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Kapitel 5
Genomförande

Här redovisas hur den fördjupade översiktsplanen ska 
följas upp och sammanfattning av planens  

strategier och medskick.
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Den fördjupade översiktsplanen redovisar 
var och i vilka riktningar som utbyggnad i 
Nybro stad ska ske. Den prioriterar däremot 
inte i vilken ordning staden ska byggas ut. 
Många olika faktorer behöver vägas in när 
prioriteringen görs, och kostnaderna för detta 
behöver utredas.  
 
Därför ska en genomförandeplan tas fram. I 
genomförande planen ska framgå vilka utbyggnads
områden som ska byggas ut och i vilken ordning det 
ska ske. För att kunna prioritera och göra kostnads
bedömningar behöver kommunkoncernens alla delar 
samverka. 
 

När prioriteringen av utbyggnadsordningen sker, ska 
den fördjupade översiktsplanens fokusområden med 
strategier vägas in.
 
• Det enkla småstadslivet

• Platser att mötas på

• Mer gång, cykel och kollektivtrafik

• Större Nybrohjärta

• Aktiv fritid i stimulerande miljöer

• Robust och funktionell grön och blåstruktur

• Ett varierat näringsliv

• Effektiva och hållbara tekniska system

 
Den fördjupade översiktsplanen genomsyras också 
av de tre hållbarhetsdimensionerna samt ett tydligt 
barnperspektiv. Dessa perspektiv ska vara tydliga 
både i framtagandet av genomförandeplanen och i 
själva genomförandet av den fördjupade översikts
planen. 

UPPFÖLJNING
Det är viktigt att den fördjupade översiktsplanen 
för Nybro stad är uppdaterad enligt den senaste 
kunskapen och följer aktuell lagstiftning. Planen 
ska följas upp årligen av Planeringsverksamheten, 
Nybro kommun enligt framtagna rutiner. Den 
årliga uppföljningen blir ett led i arbetet att 
författa planeringsstrategi som ska antas av 
kommun fullmäktige under varje mandatperiod. 
I uppföljningsarbetet är det viktigt att de 
målsättningar som tagits fram följs upp. Det gäller 
särskilt hur arbetet med frågor som rör social 
hållbarhet har sett ut. 

Planeringsstrategin bidrar till en aktiv översikts
planering som bedrivs kontinuerligt och på så vis 
fångas eventuella förändrade förutsättningar.

Genomförande
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Sammanställning av de strategier som följer 
med fokusområdena i kapitel 3 .

DET ENKLA SMÅSTADSLIVET
• Bebyggelseutvecklingen ska i första hand ske 

genom förtätning och i andra hand genom 
 utveckling i anslutning till befintlig bebyggelse

• Stadens bostadsområden ska erbjuda en  variation 
av hustyper och upplåtelseformer

• Lokalisering av offentlig service ska utgå från 
närheten till bostäder

• Det ska finnas en god plan och mark beredskap 
för att kunna erbjuda mark i  strategiska lägen

• Handel och service ska i första hand placeras 
centralt i staden. I andra hand i anslutning till 
befintliga handelsområden

• Omgivningsstörande verksamheter ska  lokaliseras 
där störningar kan tolereras

• Stadens sjöar och vattendrag ska utgöra en 
viktig del av stadsmiljön. Vattnet ska synlig och 
tillgängliggöras. 

• Ny bebyggelse ska hålla god arkitektonisk 

kvalitet och utformas efter platsens karaktär

• Ny bebyggelse i stadskärnan ska utformas med 
aktiva fasader

• Parker ska främst finnas i områden med fler
bostadshus där de kompletterar boendemiljön 

• Platser för idrott, spontanidrott och kulturell 
aktivitet ska lokaliseras så att barn och ungdomar 
självständigt kan ta sig dit

• Parkeringsplatser i anslutning till flerbostadshus 
ska inte placeras mot gata

PLATSER ATT MÖTAS PÅ
• Stadens överbryggande mötesplatser ska nås via 

trygga och  tillgängliga gång och cykelvägar

• Överbryggande mötesplatser i Nybro stad ska 
bidra till en jämställd användning genom att 
erbjuda något för olika åldrar, kön och utgå från 
principen om universell utformning

• Stadskärnan ska utvecklas med upplevelserika, 
trygga och vackra mötesplatser och stråk

• Stadens mötesplatser ska stimulera barn och unga 
genom att erbjuda aktiviteter och upplevelser

• Stadens identiteter ska lyftas fram genom kultur 
och offentlig konst 

• Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska 
utvecklas som besöksmål och mötesplats

• Stadens överbryggande mötesplatser ska vara 
unika och lokaliseras där de uppmuntrar till 
rörelser i staden 

MER GÅNG, CYKEL OCH 
 KOLLEKTIVTRAFIK
• I Nybro stad ska hållbara trafikslag prioriteras

• Stadens gator ska främja barn och ungdomars 
rörlighet

• Tillgängligheten mellan stadens olika delar ska 
stärkas genom tryggare och genare kopplingar

• Skyltningen för gång och cykel i Nybro stad ska 
vara enhetlig och tydlig

• Cykelparkering ska finnas i anslutning till 
målpunkter och mötesplatser. De ska erbjuda en 
säker förvaring av cyklar och vara lättillgängliga 
för cyklister

Strategier
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STÖRRE NYBROHJÄRTA
• Stadens mötesplatser ska stimulera barn och unga 

genom att erbjuda aktiviteter och upplevelser

• Stadens identiteter ska lyftas fram genom kultur, 
kulturarv och offentlig konst

• Det ska finnas en god plan och markberedskap 
i strategiska lägen för idrott, spontanidrott och 
kulturell aktivitet 

• Stadens sjöar och vattendrag ska utgöra en 
viktig del av stadsmiljön. Vattnet ska synlig och 
tillgängliggöras. 

• Stadens kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas 
så att kommande generationer kan ta del av dem

• Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska 
utvecklas som besöksmål och mötesplats

• Stadens natur och rekreationsmiljöer ska främjas 
och tillgängliggöras

AKTIV FRITID I STIMULERANDE 
MILJÖER
• Stadens mötesplatser ska uppmuntra till rörelser 

mellan olika stadsdelar och stimulera barn och 
unga genom att erbjuda aktiviteter och upplevel
ser

• Parker ska prioriteras i områden med flerbostads
hus där de kompletterar boendemiljön 

• Staden ska erbjuda ett varierat, attraktivt och 
tillgängligt utbud av gröna miljöer så som parker, 
grönområden och skyddad natur

• Stadens blåstruktur som sjöar och vattendrag ska 
synlig och tillgängliggöras. Fler möjligheter till 
aktivitet i och omkring vattnet ska skapas

• Områden som är viktiga för rekreation ska 
skyddas och utvecklas

• Stadens gröna och blå ytor ska vara mångfunk
tionella och rymma många ekosystemtjänster i 
samspel

• Ytor för spontanidrott ska finnas. Vid anläggning 
av nya ytor ska särskild hänsyn tas till flickors 
önskemål och behov.

• Svartbäcksmåla ska vara sydöstra Sveriges 
friluftsområde med ett stort och varierat utbud av 
aktiviteter och möjligheter att uppleva avskildhet 
och områdets rika natur

• Rismåla naturreservat ska utvecklas för rekrea
tion, motion och ridning

• Utvecklingen av Linneasjöområdet ska utgå från 
principen om universell utformning med natur
upplevelser och utomhusaktiviteter för alla

ROBUST OCH FUNKTIONELL 
GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR
• Vattendragen i staden ska genom riktade åtgärder 

få god  konnektivitet och ett jämnare flöde över 
året 

• Ytor som är lämpliga för att tillvarata vatten vid 
höga flöden, skyfall eller för fördröjning av vatten 
ska användas för klimatanpassning

• Dagvatten ska främst hanteras i öppna 
 dagvattensystem 

• Stadens gröna och blå ytor ska vara mångfunk
tionella och rymma många ekosystemtjänster i 
samspel

• Om områden med viktiga funktioner för stadens 
grön och  blåstruktur påverkas negativt ska 
kompensationsåtgärder  genomföras

• Tillkommande bebyggelse och infrastruktur ska 
inte byggas i områden som riskerar att översväm
mas

• Inom staden ska träd, vatten och grönområden 
bidra till ett jämnare lokalklimat och lindra vid 
värmeböljor

• Stadens grön och blåstruktur ska knyta samman 
stadens  värdekärnor

• Odlingsbar mark i och kring staden ska värnas 
och skyddas från exploatering

• Miljöer i och kring staden med gamla lövträd, 
gamla tallar, naturliga våtmarker, sjöar och 
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vattendrag och blomrika, torra marker är särskilt 
viktiga och ska värnas 

• Antalet träd i staden ska öka

ETT VARIERAT NÄRINGSLIV
• Omgivningsstörande verksamheter ska placeras 

där störningar kan tolereras

• Handel ska i första hand placeras centralt i staden. 
I andra hand i anslutning till befintliga handels
områden

• Det ska finnas en god plan och markberedskap 
för att kunna  erbjuda mark i strategiska lägen

• Platser för idrott, spontanidrott och kulturell 
aktivitet ska lokaliseras så att barn och ungdomar 
självständigt kan ta sig dit

• Svartbäcksmåla ska vara sydöstra Sveriges 
friluftsområde med ett stort och varierat utbud av 
aktiviteter och möjligheter att uppleva avskildhet 
och områdets rika natur

• Den kulturhistoriska miljön i Pukeberg ska 
utvecklas som besöksmål och mötesplats

EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA 
 TEKNISKA SYSTEM
• Avfallsstationer ska placeras i strategiska lägen

• Stadens gröna och blå ytor ska vara mångfunk
tionella och rymma många ekosystemtjänster i 
samspel

• Dagvatten ska främst hanteras i öppna dagvatten
system

• Om viktiga ytor för rekreation tas i anspråk för 
dagvattenhantering ska dagvattenanläggningen 
utformas så att rekreationsvärdena stärks

• Vid anspråkstagande av ytor för hantering av 
dagvatten ska de utformas så att ekologiska och 
sociala värden stärks

• Fördröjning av dagvatten ska i första hand ske 
genom infiltration om detta är lämpligt med 
avseende på dagvattnets kvalitet och markens 
renhet 
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Sammanställning av de medskick som följer 
med fokusområdena i kapitel 3.

DET ENKLA SMÅSTADSLIVET
• Utveckla stadskärnan till att bli mer 

sammanhängande med utgångspunkt från 
målpunkterna torget och stationen. Invånare och 
centrumaktörer ska involveras i arbetet genom 
dialog

• Utveckling och omvandling av området mellan 
Bangatan och Madesjövägen ska föregås av en 
idéstudie eller planprogram

• Utvecklingen av stadsdelarna Kungshall 
och Flyebo/Gåsamaden ska utredas vidare i 
ett planprogram. Planprogrammet ska även 
utreda lämplig lokalisering av en ny låg och 
mellanstadieskola i stadsdelen Flyebo/
Gåsamaden.

• Forum och arbetssätt ska utvecklas för att öka 
invånarnas delaktighet i planprocessen 

• En arkitekturpolicy för Nybro stad ska tas fram

• Innan lov enligt PBL ges inom kulturmiljö
programmets kärnområden eller på fastigheter 
eller byggnader utpekade i ”Kulturhistorisk 
värdefull bebyggelse i Nybro stad” ska en 

bedömning göras om förändringen följer, stärker 
eller bryter karaktären i området

PLATSER ATT MÖTAS PÅ
• Utred lokalisering av stadens sammanlänkande 

mötesplatser 

• Utveckla stadskärnan till att bli mer samman
hängande med utgångspunkt från målpunkterna 
torget och stationen. Invånare och centrumaktörer 
ska involveras i arbetet genom dialog

• Arbeta fram en grafisk profil till ett skyltprogram 
för Nybro kommun

MER GÅNG, CYKEL OCH 
 KOLLEKTIVTRAFIK
• Rutiner för arbetssätt och uppföljning av barnper

spektivet i  trafikplaneringen behöver tas fram

• Arbeta fram en grafisk profil för ett skyltprogram 
för Nybro kommun

• Utformningen av stadens gaturum ska ingå i 
framtagande av  arkitekturpolicy

STÖRRE NYBROHJÄRTA
• Innan lov enligt PBL ges inom kulturmiljöpro

grammets kärnområden eller på fastigheter eller 
byggnader utpekade i ”Kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse i Nybro stad” ska en bedömning 
göras om förändringen följer, stärker eller bryter 
karaktären i området

• Invånarnas kunskap är ett viktigt underlag i 
utvecklingen av Nybro stad och ska inhämtas 
genom invånardialoger

AKTIV FRITID I STIMULERANDE 
MILJÖER

• Ta fram en politiskt beslutad blå och 
grönstrukturplan innefattande en analys av 
stödjande, reglerande, försörjande och kulturella 
ekosystemtjänster

Medskick
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ROBUST OCH FUNKTIONELL 
GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR
• Ta fram en politiskt beslutad blå och grönst

rukturplan innefattande en analys av stödjande, 
reglerande, försörjande och kulturella ekosystem
tjänster

EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA 
 TEKNISKA SYSTEM
• Lokalisering av laddstolpar ska utredas vid 

detaljplanering av flerbostadshus

• Möjlig placering av solcellspark ska utredas

• Kommunen ska verka för att fastighetsägare 
i redan exploaterade områden bidrar till att 
 f örbättra dagvattenhanteringen
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Kapitel 6
Hänsyn och  

riksintressen
Här visas riksintressen som berör planområdet  

och ämnen som kräver hänsyn.
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Riksintressen är ett sätt för staten att bevaka 
och  påverka intressen av särskild nationell 
betydelse inom samhällsplaneringen. Om ett 
område har klassats som riksintresse betyder 
det att området så långt som möjligt ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt riskerar 
att skada dess funktion eller värden. 

Begreppet riksintresse innefattar två olika typer av 
områden. Dels större områden som Sveriges riksdag 
har beslutat om i miljöbalkens fjärde kapitel, dels 
områden som är riksintresse enligt miljöbalkens 
tredje kapitel där de tolv olika riksintresse
myndigheterna ansvarar för att ange anspråk på 
områden för riksintresse.

Riksintressen omfattar geografiskt avgränsade områ
den som innehåller värden, funktioner eller kvalite
ter som anses vara nationellt viktiga. Ett riksintresse 
kan till exempel vara ett område med en värdefull 
och unik flora eller fauna, ett riksintresse för 
naturvården. Ett annat riks intresse är de vägar som 
finns med i det nationella stamvägnätet och därmed 
är av särskild nationell betydelse, ett riksintresse 
för  kommunikationer. Av kommunens översiktsplan 
ska det framgå på vilket sätt kommunen avser att 
tillgodose de olika riksintressena. 

Kommunen ska hålla en dialog med länsstyrelsen 
angående hur de olika riksintressena ska tillgodoses 
i den översiktliga planeringen. Inom avgränsningen 
för den fördjupade översiktsplanen förekommer 
riksintressen enligt tre olika paragrafer.

RIKSINTRESSE FÖR ENERGI-
FÖRSÖRJNING OCH 
 KOMMUNIKATIONER   
(3 KAP. 8§ MB)
Infrastruktur
I anslutning till Nybro stad finns två riksintressen 
för kommunikationer: Riksväg 25 och järnvägen 
Kust till kustbanan. Både riksväg 25 och 
Kusttillkustbanan omfattas av ett bebyggelsefritt 
avstånd om 30 meter.

Riksväg 25 ingår i det nationella stamvägnätet och 
är därmed av särskild nationell betydelse. Riksväg 
25 utgör en viktig tvärförbindelse mellan europa
vägarna E6, E4 och E22 i södra Sverige. Vägen 
förbinder de tre städerna Halmstad, Växjö, Kalmar 
och därmed också de tre länen Halland, Kronoberg 
och Kalmar län. Riksväg 25 passerar strax söder om 
Nybro stad och löper genom kommunen i östvästlig 
riktning. Genom Nybro kommun håller vägen 

motortrafikleds standard, är till stora delar mötesfri 
och har en snitthastighet på 100 km/h. Mellan 
Nybro och Kalmar är vägen intensivt trafikerad med 
cirka 11 000 fordon i årsmedeldygns trafik.

Riksväg 25 öster om Glasrondellen är olycks
drabbad och har bristande framkomlighet.  I en 
åtgärdsvalsstudie från 2018 föreslås anslutningen till 
riksväg 25 för länsväg 558 vid trafikplats  Glasporten 
ersättas med en planskild korsning. Anslutningen 
vid Smedstorp och Mineralvägen skulle vid ett 
sådant genomförande slopas. Markanspråk för 
verksamheter i markanvändnings kartan i Smedstorp 
kräver åtgärder på kort och lång sikt för att förbättra 
trafiksäkerheten och framkomligheten på riksväg 25. 

I övrigt bedöms inga förändringar av mark
användning enligt planen påverka riksintresse
anspråket eller riksintressets funktion. 

Järnvägen kust till kustbanan passerar genom de 
centrala delarna av Nybro stad och delar staden 
i en nordlig och en sydlig del. I Nybro kommun 
finns två stations lägen längs Kust till kustbanan, 
dels i Nybro, dels i Örsjö. Stationslägets funktion 
i Nybro ingår i riksintresset. Kust till kustbanan 
är av interregional betydelse, på banan går både 

Riksintressen
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persontransporter och gods transporter. Järnvägen 
förbinder Kalmar med Göteborg och passerar bland 
annat Borås, Värnamo, Växjö och Nybro. Kust till 
Kustbanan förbinder även de fyra länen Västra 
Götaland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län.

Trafikverket har under 2020 färdigställt en åtgärds
valsstudie (ÅVS) för Kust till Kustbanan. Den del 
av åtgärdsvalsstudien som angår Nybro kommun 
är sträckan BoråsKalmar/Karlskrona. De huvud
sakliga målen för åtgärdsvalsstudien är att uppnå en 
kapacitetsökning på banan, att öka tillgängligheten 
samt att få en förbättrad robusthet i järnvägsnätet. 
Möjliga framtida åtgärder i åtgärdsvalsstudien som 
berör Nybro stad är en förlängning av mötesspåret 
vid Nybro station för en utökad godstrafik. En 
utbyggnad skulle innebära att plankorsningen vid 
Grönvägen ersätts av en planskild korsning. 
En planerad hållplats vid Fredrikslund, öster om 
centrala Nybro, hanteras inte av åtgärdsvalsstudien. 
Avsatt yta för hållplatsen finns med i lagakraft
vunnen detaljplan för området. 

Ingen föreslagen åtgärd i planen bedöms innebära 
påtaglig skada på riksintresset. 

Luftfart
För civil luftfart gäller att alla byggnadsobjekt 
oavsett typ, exempelvis master, torn, vindkraftverk, 
pyloner, skyltar, konstverk, byggnader som är 
högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall 
remitteras till Luftfartsverket. Detta gäller oavsett 
position på svenskt territorium. Befinner sig objektet 

till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i 
Karlskrona remitteras.

Nybro kommun berörs av influensområdet för 
hinderytor, ett skyddsområde på 90 km kring 
flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen 
av inflygningen, för Kalmar, Ronneby och Växjö 
flygplats. Alla tre flygplatser är av riksintresse. 
Lokalisering av höga byggnader och föremål inom 
influensområdet ska samrådas med respektive 
flygplats.

Ingen föreslagen åtgärd i planen bedöms innebära 
påtaglig skada på riksintresset. Eftersom hela 
kommunen berörs av influensområdet för hinderytor 
har ingen ytterligare markering gjorts för detta i 
karta över riksintressen. 

Vindbruk
Riksintresseområden för vindbruk ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
nyttjandet av anläggningar för energiproduktionen. 
Riksintresseområde av denna typ förekommer inte 
inom planområdet för den fördjupade översikts
planen. Däremot finns ett område utpekat söder 
om avgränsningen, benämnt som Gårdsryd (272). 
Riksintresset beskrivs av energimyndigheten som 
“tidigare riksintresse som kvarstår, 400 m till 
bebyggelse”. Om området tas i anspråk för vindbruk 
kan det medföra påverkan på det tysta området i 
Svartbäcksmåla naturreservat. Det tysta området 
är utpekat för att skydda friluftsliv och rekreation i 
naturreservatet. 

Kommunen har sedan innan tagit ställning för ett 
tyst område i reservatet genom tidigare fördjupad 
översiktsplan för Nybro stad från 2013 och i ett 
tematiskt tillägg till översiktsplan för bullerfria 
områden från 2015. Riksintresseanspråket för 
vindbruk har prövats rättsligt. Enligt Mark och 
miljööverdomstolens dom M 1203513 får buller 
från vindkraftverk inte överskrida 35 dBA inom 
det tysta området. Etableringar av vindbruk i 
riksintresse anspråket kan enbart genomföras om 
detta villkor uppfylls. 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 
 KULTURMILJÖVÅRDEN  
(3 KAP. 6§ MB)
Ett område som är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården är en sammanhängande
kulturmiljö som är utpekat som nationellt intresse. 
Kulturmiljön i Pukeberg åskådliggör ett småländskt 
glasbruk och dess utveckling från brukets början 
1871 fram till 2000talet. Bruksmiljön
är väl sammanhållen kring en cirka 300 meter
lång lönnallé med såväl industribyggnader som 
bostadsbebyggelse i tegel och trä. Bebyggelsen är i 
huvudsak uppförd under senare delen av 1800talet 
och början av 1900talet, och reflekterar även de 
olika sociala klasserna som var kopplade till bruket 
som arbetarbostäder och disponentvilla.

Pukeberg är del av Glasriket och är av stor vikt 
för Nybros identitet. Pukeberg är även viktigt 
för besöksnäringen i Nybro kommun och ska 
fortsätta utvecklas som destination och besöksmål. 

591



96

6 HÄNSYN OCH RIKSINTRESSEN

 Eventuella nya tillägg i bruksmiljön ska ske med 
stor varsamhet för att området inte ska förlora de 
värden som motiverar till utpekande som riks
intresse. Brukshusen får gärna få nya användningar 
för att lyfta fram och sprida kunskap om kultur
miljön och dess historia.

Ingen föreslagen åtgärd i planen bedöms medföra 
påtaglig skada på riksintresset. 
 
RIKSINTRESSE ENLIGT 
 TOTALFÖRSVARET (3 KAP. 9§ MB)
Ett område som är utpekat som riksintresse för 
totalförsvaret syftar till att skydda mot åtgärder 
i mark och vatten som kan påtagligt motverka 
totalförsvarets intressen.

I den fördjupade översiktsplanen omfattas området 
väster om Rismåla av riksintressets påverkans
område för lågflygning och är ett område med 
särskilt behov av hinderfrihet. Påverkansområdet 
syftar till att skydda den militära verksamheten inom 
påverkansområdet och där höga objekt kan innebära 
påtaglig skada för Försvarsmaktens verksamhet.

Planering för byggnader eller andra objekt över 20 
meter utanför tätort, och 45 meter inom tätort ska 
remitteras till Försvarsmakten. 

Ingen föreslagen åtgärd i planen bedöms medföra 
påtaglig skada på riksintresset. 

ÖVRIGA HÄNSYNSOMRÅDEN
Riksväg 31 
Riksväg 31 är en väg av regional betydelse och är 
av Trafikverket utpekad som funktionellt prioriterat 
vägnät, vilket innebär att vägen viktig för nationell 
och regional tillgänglighet. Vägen är utpekad 
utifrån funktionerna godstransporter och långväga 
personresor. 

Riksväg 31 fyller en viktig funktion för gods
transporter i hela östra Småland. Riksväg 31 har en 
förhållandevis central sträckning genom Nybro och 
skapar särskilt i den östra och nordöstra delen av 
staden en  betydande barriäreffekt. 

Bebyggelse, såväl befintlig som planerad i 
 anslutning till riksvägen eller i dess direkta 
influens område förutsätter att det finns möjligheter 
att på ett trafiksäkert sätt korsa vägen. Då vägen 
är av  betydelse för det regionala transportnätet är 
det  viktigt att framkomligheten inte försämras i 
 samband med att Nybro stad växer. Det är därför 
viktigt att i samband med större bebyggelse i 
anslutning till Riksväg 31 också dimensionera på 
och avfartslösningar för de ökade trafikflödena. 

FARLIGT GODS 
I Nybro stad finns det ett antal vägar som är 
 utpekade som vägar för farligt gods. Det kan 
bland annat göra det komplicerat att bygga 
bostäder i  anslutning till dessa vägar på grund 
av att  bostäderna måste kunna skyddas från 
 konsekvenserna av olyckor med farligt gods.

Följande vägar i, och i anslutning till, Nybro stad är 
utpekade som rekommenderade vägar för
transport av farligt gods: Riksväg 25, Riksväg 31, 
Jutarnas väg, Madesjövägen, Norra vägen samt 
Transtorpsvägen. Samtliga av dessa vägar utgörs av 
primära vägar, vilket innebär att de kan användas för 
genomfartstrafik av transporter med farligt gods.
 
En trafikolycka med farligt gods längs någon av 
riksvägarna bedöms vara relativt sannolik eftersom 
mängden fordon som trafikerar vägarna är stor.
Konsekvenserna av en sådan olycka beror på var 
olyckan sker, vilken tid på dygnet det är samt vilken 
typ av fordon som är inblandade.

Uppställningsplats för farligt gods föreslås vid den
västligaste trafikplatsen för riksväg 25 som ansluter
Nybro stad. 

Kust till kustbanan som passerar tvärs igenom 
Nybro stad trafikeras i störst utsträckning av person
tåg men på järnvägen förekommer det även gods
transporter med farligt gods. Enligt den riskanalys 
som Nybro kommun genomförde2016 (Riskanalys, 
enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor, Nybro 
kommun 2016) bedöms risken för en järnvägsolycka 
med farligt gods som liten. Konsekvenserna av en 
olycka på järnvägen kan vara stora och händelse
förloppet riskerar att bli snabbt. Trafikverket arbetar 
med förbättringsåtgärder på banan, exempelvis 
med införande av fjärrblockering och slopande av 
plankorsningar.
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REN LUFT
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft regleras i luft
kvalitetsförordningen (2010:477) och syftar till att 
skydda människors hälsa och miljön. I den fortsatta 
planeringen av Nybro stad ska dessa normer följas. 
För närvarande överskrids inte miljökvalitets
normerna för utomhusluft i Nybro stad.

RENT VATTEN
Nybro stad påverkas av vattenskyddsområden som 
syftar till att skydda försörjningen av dricksvatten. 
Delar av Svartbäckmåla och södra delarna av 
Hanemåla omfattas av Gårdsryds vattenskydds
områdes yttre zon och innebär begränsningar på 
markanvändning och verksamheter som kan påverka 
vattnets kvalitet. 

EN HÄLSOSAM LJUDMILJÖ
Mycket av det buller som genereras i Nybro 
stad kommer från trafik, antingen vägtrafik 
eller järnvägs trafik. Buller från trafik påverkar 
 människors hälsa negativt. De vanligaste effekterna 
av buller från vägtrafik är störning av sömn, vila och 
 avkoppling. Buller från trafik som påverkar bostäder 

regleras i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader och anger en gräns om 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Tidigare lagstiftning 
angav 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

Den fortsatta planeringen ska arbeta för att minska 
störningen av trafikbuller vid bostadsbebyggelse. 
Även låg frekvent buller som genereras av fläktar, 
 kompressorer, luftvärmepumpar och dieselmotorer 
i lastbilar, bussar och arbetsfordon behöver beaktas 
då detta är svårare att dämpa. 

SUICIDPREVENTION
I arbetet med utformning av den offentliga miljön 
ska risken för olyckor som fall från höjd och 
trafik olyckor samt möjligheten till suicid minskas. 
Konkret kan detta innebära att komplettera broar 
med klättersäkrade staket eller stängsel vid 
 järnvägar och högtrafikerade vägar. Inriktningen 
i denna plan är dessutom att hushöjder generellt 
begränsas, och därmed möjlig fallhöjd. 

MARKFÖRORENINGAR
Nybro har en prägel av industristad med 
tillverknings industri och stora verksamhetsområden 
inom planområdet. Verksamheter av industrikaraktär 
kan ha lämnat markföroreningar efter sig. De 
allra flesta områden som är, eller kan misstänkas 
vara, förorenade i Nybro stad har identifierats 
och  registrerats av Länsstyrelsen i Kalmar län, 
och kommunen enligt Naturvårdsverkets metodik 
för inventering och riskklassning av förorenade 
 områden. I vissa fall har dessa områden även 
riskklassats.  Majoriteten av områdena i Nybro 
stad är endast identifierade. I planens hållbarhets
bedömning går det att läsa mera om hur förorenade 
område hanteras inom översiktsplanen, samt se en 
karta på områdena. 
 
Inom Nybro stadsgränser finns i nuläget ett område 
med riskklass ett och åtta områden med riskklass 
två, där klass ett indikerar en mycket stor risk och 
klass två stor risk. Ett kontinuerligt arbete pågår 
inom hela kommunen med förorenade områden 
enligt Nybro kommuns antagna saneringsplan, som 
prioriterar områden för i första hand undersökningar. 

Hållbar och hälsosam  
livsmiljö
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Vid ett genomförande av översiktsplanen kan mar
kanvändningen i Nybro stad komma att förändras. 
Områden som är, eller potentiellt kan vara, förore
nade och som planeras för ändrad markanvändning 
kan därför behöva undersökas och eventuellt saneras 
för att vara lämpliga för den planerade markan
vändningen. Kartläggning, undersökning, och 
riskbedömning av förorenad mark utförs lämpligast 
i samband med en detaljplaneprocess. Hanteringen 
av förorenad mark inom planområdet ska i övrigt 
följa gällande regelverk.

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING
Elektromagnetiska fält från kraftledningar och 
transformatorstationer kan utgöra en hälsorisk för 
människor. Kraftledningar som går genom eller i 
närheten av bebyggelse bör därför grävas ner för att 
minska risken att människor exponeras för strålning. 
Ny bebyggelse och nya kraftledningar ska planeras 
så att exponeringen för magnetfält blir så låg som 
möjligt. Referensnivåer som det är olämpligt 
att överskrida finns angivna i Strålsäkerhets
myndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:18) 
om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält. 

Även UVstrålning och radon ingår i begreppet 
elektromagnetisk strålning. Offentliga platser 
ska  erbjuda skugga under soliga dagar genom 
 exempelvis trädplanteringar.  Kommunala 
 verksamheter som skola och omsorg behöver 
erbjuda möjlighet till skugga vid utomhusvistelse 
för anställda såväl som elever och brukare. 

Radon kan komma in i byggnader från marken, 
byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet och 
 upptäcks genom mätning. Nybro stad är generellt 
inte ett högriskområde gällande radon. Vid 
 nybyggnation används alltid radonskyddande 
byggnads tekniker och i äldre bebyggelse kan 
eventuella problem avhjälpas med ventilation. 

MARKSTABILITET
Dåliga grundförhållanden i marken kan innebära 
en ökad risk för ras, skred och erosion, vilket 
i för längningen kan leda till att människor och 
 bebyggelse skadas. Ras och skred kan ske på 
 naturlig väg eller genom mänsklig påverkan, 
då främst genom förändrad markanvändning 
eller  förändrade vattennivåer. Framtida klimat
förändringar kommer att påverka nederbörds
mängden och med en större nederbördsmängd 
ökar också risken för erosion. I ett förändrat klimat 
med fler översvämningar kommer också risken för 
ras och sked att öka då markens stabilitet gradvis 
undermineras av de stora vattenmassorna. 

Sveriges geologiska institut (SGI) bedömer att 
markstabiliteten och de geotekniska förhållandena 
i Nybro stad är goda och att risken för ras, skred 
och erosion i nuläget är liten. Med utgångspunkt i 
ett förändrat klimat i  framtiden bör ny bebyggelse 
planeras på platser där riskerna för ras, skred och 
erosion är små.  

RISKHÄNSYN
Kommunen ska i översiktsplanen ge sin syn på 
risken för skador på den byggda miljön som kan 
följa av översvämning, ras, skred och erosion 
som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker 
kan minska eller upphöra (3 kap. 5 § plan och 
 bygglagen (2010:900, PBL) 
 
Den samlade bedömningen är att det är låg risk 
för ras, skred, erosion och slamflykt inom Nybro 
stad. De risker som finns är kopplade till stadens 
sjöar och vattendrag i samband med höga flöden. 
Dessa bedöms inte påverka utpekade områden 
för nybyggnation och i väldigt liten grad påverka 
befintlig bebyggelse. För att mildra riskerna i 
samband med höga flöden i framtiden ska stadens 
dagvatten och flödena i åarna främst hanteras genom 
att vatten bromsas innan de når recipienterna. Det 
görs genom de så kallade klimatanpassningsytorna i 
markanvändningskartan. 

Dessa ytor är utpekade efter den analys som gjorts 
för översvämningsrisker i Nybro stad, och har utgått 
från den skyfallskartering som finns för Nybro stad, 
och hur staden påverkas av ett så kallat 100årsregn 
med en klimatfaktor. Utifrån de analyserna har ytor 
avsatts där syftet är att göra åtgärder för att samla 
upp och fördröja vattnet för att på så sätt minska 
riskerna. Ytorna ska dimensioneras för att klara 
kraftiga regnmängder. 
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Dagvatten behöver hanteras både kvalitativt och 
kvantitativt. Den fördjupade översiktsplanen 
föreslår till exempel svackdiken för att fördröja och 
bromsa dagvatten. Kvantitativt kan de föreslagna 
klimatanpassningsytorna användas. Noggrannare 
beräkning av dessa behöver göras när den fördjupa
de översiktsplanen genomförs. 

Klimatanpassningsytorna som föreslås i planen 
kan minska riskerna vid översvämning. Men de är 
sannolikt inte tillräckliga för att hantera mycket 
stora nederbördsmängder. Det krävs ett vidare 
samarbete inom kommunkoncernen och med 
statliga myndigheter, samt djupare analyser för att 
avhjälpa problemen.
 
Kommunen arbetar aktivt med åtgärder kopplat 
till Risk och sårbarhetsanalys, information 
om klimatrisker till allmänhet och företag samt 
information till övriga delar av den kommunala 
verksamheten. En viktig del är också det kommande 
arbetet med en ekosystemtjänstanalys. 

TYST OMRÅDE
Svartbäcksmåla naturreservat omfattas i stor del av
ett utpekat tyst område. Utbredningen motsvarar
tidigare ställningstaganden i fördjupad översiktsplan 
Nybro stad 2013 och tematiskt tillägg till den 
kommun övergripande översiktsplanen för bullerfria 
områden från 2015. Det tysta området i 
 Svartbäcksmåla är i det tematiska tillägget klassat 
som ett bullerfritt tätortsnära rekreationsområde, 
i enlighet med Naturvårdsverkets bullerklass D. 

Inom områden med bullerklass D är tröskelvärdet 
för bullerfrihet 45 dBA. Överskridandetiden bör 
begränsas till högst två timmar per dag. Enligt det 
tematiska tillägget innebär detta att inga bullrande 
 verksamheter kan bedrivas eller etableras i eller 
i anslutning till det utpekade bullerfria området. 
Det hindrar däremot inte tillfälligt bullrande 
 verksamheter såsom vägbyggen, skogsbruk, jord
bruk, jakt eller friluftsliv. Inte heller buller som 
hör till det bullerfria områdets syfte, exempelvis 
skidliftar och snökanoner hindras. Det tysta området 
innebär en konflikt mot befintligt riksintresse för 
vindbruk. Enligt Mark och miljööverdomstolens 
dom M 1203513 får buller från vindkraftverk inte 
över skrida 35 dBA inom det tysta området.  
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Stadshusplan.
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Kapitel  7
Register

Här visas geografisk indelning av Nybro stad och  
lista över referenslitteratur.
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Nybros stadsdelar
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Nybros stadskärna
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Torget

Stationen

Badhusparken

600



105

7 REGISTER

HEMSIDOR

FN,  Globala målen, www.globalamålen.se

Sveriges miljökvalitetsmål,  
www.sverigesmiljomal.se

Folkhälsopolitiska mål, www.folkhalsomyndigheten.se

Jämställdhetspolitiska mål, www.jamstalldsmyndigheten.se

Artdatabanken, artportalen, www.artportalen.se

NYBRO KOMMUN

Nybro kommun och Sweco, rapport Hållbarhetssolen 2021

Nybro kommun och Sweco, rapport Social konsekvensanalys med 
 barnkonsekvensanalys av Nybro stad (2020)

Nybro kommun och Statisticon, Den sociala kompassen, SEKOM (2019)

Nybro kommun och Ramböll, rapport Underlag för översiktsplan  
Nybro stad (2019)

Nybro kommun Kulturmiljöprogram (revideras)

Nybro kommun inventeringar

 naturvärdesinventeringar

 trädinventeringar

 artinventeringar

 biotopinventeringar via LONA

 fågelinventeringar

Svartbäcksmåla besöksräkning (2018)

Nybro kommun Skogsbruksplan, Nybro kommuns skogsinnehav (revideras)

Nybro kommun Naturreservat reservatsföreskrifter Svartbäcksmåla (2003)

Nybro kommun Naturreservat reservatsföreskrifter Rismåla (2005)

Nybro kommun Naturmarkspolicy (2018)

Nybro kommun Park och Grönytemodul

Nybro kommun Skyfallsmodell (2020)

Nybro kommun Hoppfullt och Hållbart (2018)

Nybro kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning 20202028 (2020)

Referenslitteratur

601



106

7 REGISTER

Nybro kommun Vision, Nybro.se

Nybro kommun befolkningsprognos

Nybro kommun sammanställning invånardialog 
(2020)

 Workshops ungdomar

 Workshops föreningar

 Enkätsammanställning 

Nybro kommun Stadsmiljöprogram för Nybros 
stadskärna (2009)

Nybro kommun Gång och cykelplan (2015)

Nybro kommun Vindbruksplan och bullerfria 
områden (2015)

Nybro kommun Vatten och Avloppsplan (2019)

Nybro kommun Handel och servicestrategi 2015
2020 (2015)

Nybro kommun Näringslivsstrategi (revideras)

Nybro kommun Klimatsmarta Nybro (2019)

Nybro kommun Lekplatsprogram (2020)

Nybro kommun Sport och Fritidsprogram (2019)

Nybro kommun PM Trafikförsörjning (2020)

Nybro kommun PM Gång och cykel (2020)

Nybro kommun Utvecklingsplan Svartbäcksmåla 
(revideras)

Nybro kommun Kartdatabaser

REGION KALMAR LÄN

Region Kalmar Regional utvecklingsstrategi för 
Kalmar län – Klimat att växa i (2018)

Region Kalmar Regional Kulturplan – Kultur att 
växa i (2018)

Region Kalmar Trafikförsörjningsprogram för 
Kalmar län 2021 2029 (2021)

Region Kalmar Regional transportplan för Kalmar 
län 20182029 (2018)

Region Kalmar Cykelstrategi för Kalmar län (2015) 

Region Kalmar Bredbandsstrategi 20182025 (2018) 

LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN

Länsstyrelsen Kalmar län, rapport Regional årlig 
uppföljning av miljömålen 2019 och 2020

Länsstyrelsen Kalmar län, förorenade områden, 
EBH kartan (databasen EBH stödet)

Länsstyrelsen  Kalmar län,  Regional vatten
försörjningsplan för Kalmar län (2013)

Länsstyrelsen Kalmar län karttjänster och 
WMStjänster, urval

Länsstyrelsen Kalmar län,  Natur i Östra Småland 
(1999)

Länsstyrelsen Kalmar län, Ängs och hagmark 
(2003)

Länsstyrelsen Kalmar län, Ängs och betesmarks
inventeringen (2014, 2017)

602



107

7 REGISTER

ÖVRIGA

Trafikverket Nationell transportplan 20182029 
(2018)

Trafikverket åtgärdsvalsstudie Glasporten (2018)

Kretslopp Sydost Avfallsplan 20152022

Vattenmyndigheten i Södra Östersjön, Miljökvali
tetsnormer, förvaltningsplan 20162021, åtgärdspro
gram 20182021

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) databas, 
urval

Kalmar läns luftvårdsförbund, miljökvalitetsnormer 
för luft 

Naturvårdsverket, Fördjupad utvärdering av miljö
målen (2019)

Naturvårdsverket rapport 6670, Styrning av 
bebyggelse utveckling Förtätning och utglesning 
(2015)

Naturvårdsverket, rapport 6690, Guide för värdering 
av ekosystemtjänster (2015)

Naturvårdsverket.se, Kumulativa effekter

Boverket, Rätt tätt  En idéskrift om förtätning av 
städer och orter (2016)

Boverket, kunskapsbanken, Ekosystemtjänster i den 
byggda miljön  vägledning och metod

Naturskyddsföreningen, rapport, Räkna med 
ekosystem tjänster (2010)

Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventeringar

603



NYBRO
STATION

604



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 16 Dnr 2021/269-1.5.4 
 

Svar på medborgarförslag gällande 
grillplats och picknickbord vid 
dammluckan Hyllsjön 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgare inkom 2021-07-08 med förslag att göra i ordning vid 
dammluckan vid Hyllsjön genom att sätta upp ett picknick-bord samt 
att göra i ordning en permanent grillplats. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att översända motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt 
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som yttrat sig 
enligt följande: 
 
Picknickbord och en permanent grillplats finns i nuläget inte med i 
nämndens plan för Strömbergshyttan. Nämnden gör även 
bedömningen att platsen som avses i nuläget inte är tillgänglig för 
allmänheten.  
 
Nämnden anser dock att de boende gärna får sätta upp picknickbord 
samt att göra i ordning en grillplats. Finns intresse för den formen av 
nyttjande får medborgaren komma in med en förfrågan till 
samhällsbyggnadsnämnden där ett eventuellt avtal kan tecknas.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll2021-12-06 § 147 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 181 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 70 
Medborgarförslag 2021-07-08 
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Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på medborgarförslag gällande grillplats 
och picknickbord vid dammluckan Hyllsjön 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgare inkom 2021-07-08 med förslag att göra i ordning vid 
dammluckan vid Hyllsjön genom att sätta upp ett picknick-bord 
samt att göra i ordning en permanent grillplats. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att översända 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har 
sänt motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som 
yttrat sig enligt följande: 
 
Picknickbord och en permanent grillplats finns i nuläget inte med i 
nämndens plan för Strömbergshyttan. Nämnden gör även 
bedömningen att platsen som avses i nuläget inte är tillgänglig för 
allmänheten.  
 
Nämnden anser dock att de boende gärna får sätta upp 
picknickbord samt att göra i ordning en grillplats. Finns intresse 
för den formen av nyttjande får medborgaren komma in med en 
förfrågan till samhällsbyggnadsnämnden där ett eventuellt avtal 
kan tecknas.  

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll2021-12-06 § 147 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 181 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 70 
Medborgarförslag 2021-07-08 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-06 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 147 Dnr 2021/180-1.2.2 
 

Beslut om yttrande i remiss angående 
medborgarförslag om picknickbord vid 
dammluckan Hyllsjön 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till 
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.  

 
Ärendebeskrivning 
Picknickbord och en permanent grillplats finns i nuläget inte med i 
nämndens plan för Strömbergshyttan. Nämnden gör även 
bedömningen att platsen som avses i nuläget inte är tillgänglig för 
allmänheten.  
 
Nämnden anser dock att de boende gärna får sätta upp picknickbord 
samt att göra i ordning en grillplats. Finns intresse för den formen av 
nyttjande får medborgaren komma in med en förfrågan till 
samhällsbyggnadsnämnden där ett eventuellt avtal kan tecknas.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att skicka ut 
medborgarförslag ”Grillplats med picnicbord” på remiss till nämnden 
för yttrande.  
 
Medborgaren inkom 2021-07-08 med förslaget att göra i ordning vid 
dammluckan vid Hyllsjön genom att sätta upp ett picknick-bord samt 
att göra i ordning en permanent grillplats.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2021-10-19 
Beredning av medborgarförslag gällande picknickbord vid 
dammluckan Hyllsjön  
Medborgarförslag ”Grillplats med picnicbord” 2021-07-08 
Tjänsteskrivelse 2021-11-19 
SBNAU beslut 2021-11-29 § 116 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 181 Dnr 2021/269-1.5.4 
 

Beredning av medborgarförslag gällande 
picknickbord vid dammluckan Hyllsjön 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända medborgarförslaget på remiss till 
samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-01-
18. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit gällande grillplats och picknickbord 
vid dammluckan i Hyllsjön. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-
20 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 70 
Medborgarförslag 2021-07-08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 70 Dnr 2021/269-1.5.4 
 

Medborgarförslag gällande picknickbord 
vid dammluckan Hyllsjön 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit gällande grillplats med picknickbord 
vid dammluckan i Hyllsjön. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2021-07-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 17 Dnr 2021/355-1.2.6 
 

Svar på motion angående trygghet och 
säkerhet genom belysning även på 
landsbygden 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Angelica Karlsson (C) med förslag att:  
- Göra en genomlysning och utreda hur det ser ut med belysning på 
vår landsbygd.  
- Ta fram en plan för utveckling av belysningen på landsbygden med 
syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att översända motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt 
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som yttrat sig 
enligt följande: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har grunden för en kartläggning och 
riktlinje för belysning på landsbygd.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att 
ge nämnden i uppdrag att vidare utreda hur det ser ut med belysning 
på vår landsbygd och ta fram en plan för utveckling av belysningen på 
landsbygden med syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 150 
Arbetsutskottets protokoll  2021-11-16 § 196 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 84 
Motion angående trygghet och säkerhet genom belysning även på 
landsbygden 2021-10-08 
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Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion angående trygghet och 
säkerhet genom belysning även på 
landsbygden 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Angelica Karlsson (C) med förslag att:  
- Göra en genomlysning och utreda hur det ser ut med belysning 
på vår landsbygd.  
- Ta fram en plan för utveckling av belysningen på landsbygden 
med syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att översända 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har 
sänt motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som 
yttrat sig enligt följande: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har grunden för en kartläggning 
och riktlinje för belysning på landsbygd.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige 
att ge nämnden i uppdrag att vidare utreda hur det ser ut med 
belysning på vår landsbygd och ta fram en plan för utveckling av 
belysningen på landsbygden med syfte att öka tryggheten och 
trafiksäkerheten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 150 
Arbetsutskottets protokoll  2021-11-16 § 196 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 84 
Motion angående trygghet och säkerhet genom belysning även på 
landsbygden 2021-10-08 
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Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-06 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 150 Dnr 2021/200-1.2.2 
 

Beslut om yttrande i remiss gällande 
motion angående trygghet och säkerhet 
genom belysning även på landsbygden 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till 
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.  

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har grunden för en kartläggning och 
riktlinje för belysning på landsbygd.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att 
ge nämnden i uppdrag att vidare utreda hur det ser ut med belysning 
på vår landsbygd och ta fram en plan för utveckling av belysningen på 
landsbygden med syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten. 
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att skicka ut 
motion ”Trygghet och säkerhet genom belysning – även på 
landsbygden” på remiss till nämnden för yttrande.  
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige att:  
- Göra en genomlysning och utreda hur det ser ut med belysning på 
vår landsbygd.  
- Ta fram en plan för utveckling av belysningen på landsbygden med 
syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2021-11-16 
Beredning av motion angående trygghet och säkerhet genom 
belysning även på landsbygden 
Motion angående trygghet och säkerhet genom belysning även på 
landsbygden 2021-10-08 
Tjänsteskrivelse 2021-11-19 
SBNAU beslut 2021-11-29 § 119 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-16 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 196 Dnr 2021/355-1.2.6 
 

Beredning av motion angående trygghet 
och säkerhet genom belysning även på 
landsbygden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-03-
22. 
 
Ärendebeskrivning 
Angelica Karlsson (C) har inkommit med en motion där hon föreslår 
att det ska göras en genomlysning av hur det ser ut med belysning på 
vår landsbygd och ta fram en plan för utvecklingen av belysning för 
att öka trygghet och trafiksäkerhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25 § 84 
Motion 2021-10-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 84 Dnr 2021/355-1.2.6 
 

Motion angående trygghet och säkerhet 
genom belysning även på landsbygden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Angelica Karlsson (C) har inkommit med en motion där hon föreslår 
att det ska göras en genomlysning av  hur det ser ut med belysning på 
vår landsbygd och ta fram en plan för utvecklingen av belysning för 
att öka trygghet och trafiksäkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 
Motion inkommen 2021-10-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Motionären 
 

618



619



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 18 Dnr 2021/325-1.2.6 
 

Svar på motion angående 
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom 
Lessebo centrum 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 
 
Reservation 
Thomas Löfgren (SD) reserverar sig mot beslutet, för motivering se 
bilaga 1. 
 
Ärendebeskrivning 
Sven-Olof Johansson (SD) har inkommit med en motion angående 
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo centrum. 
Motionären föreslår bl.a. att samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att kontakta Trafikverket för att verka för en sänkning av 
hastigheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning, och arbetsutskottet sände 
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har 
inkommit med följande yttrande: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för en ständig dialog med 
Trafikverket angående hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet på 
vägarna i kommunen. I beredningen av yttrandet har förvaltningen 
därför tagit kontakt med Trafikverkets regionala samhällsplanerare.  
 
Trafikverket skriver i en skrivelse till förvaltningen:  
 
” […] Generellt anser Trafikverket att förekomsten av permanenta 
sträckor med 30 km/h ska vara förbehållna kortare sträckor 
utanför ex. skolor eller i tydliga centrummiljöer, där gående har 
starka behov av att kontinuerligt korsa vägen. Inom tättbebyggt 
område gäller 40 km/h genom Lessebo tätort. Utformning och 
funktion av Lessebo centrum idag motiverar ur Trafikverkets 
perspektiv inte en sänkning av hastigheten. Mätningar visar 
dessutom att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är 
god. Oberoende av vilken hastighetsbegränsning som gäller på en 
väg är varje fordonsförare skyldig att anpassa sin hastighet och 
köra långsammare om det är motiverat av exempelvis nedsatt sikt, 
väglaget eller om barn rör sig utmed vägen (enligt 
trafikförordningen 3 kap. 14 och 15 §§.).” 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Nuvarande utformning följer Trafikverkets riktlinjer och nämnden 
har ingen anledning att ifrågasätta Trafikverkets mätningar som visar 
att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är god. Därför 
föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige avslår 
motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 149 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 184 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 75 
Motion angående hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo 
centrum 2021-09-14 

 
  Yrkanden 

Thomas Löfgren (SD) yrkar på bifall till motionen. Lars Altgård (S) 
yrkar på att motionen ska avslås med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med Lars Altgårds yrkande.  
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RESERVATION               
 
 
SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRTYDLIGANDE AV 
MOTION FÖR 30 KM GENOM LESSEBO CENTRUM! 
 

Sverigedemokraterna vill härmed förtydliga själva sakfrågan med ett tillägg till 
Sverigedemokraternas motion, att sänka hastigheten på väg 25 tvärs igenom  
Lessebos centrala centrum.  
 

TRAFIKVERKETS SKRIVELSE! 
Generellt anser Trafikverket att förekomsten av permanenta sträckor med 30 km/h skall  
vara förbehållna kortare sträckor utanför skolor eller i tydliga centrummiljöer, där gående 
har starka behov av att kontinuerligt korsa vägen, 
 

Utformningen och funktionen av Lessebo centrum idag, motiverar ur Trafikverkets perspektiv 
inte en sänkning av hastigheten. 
 

SAMMANSTÄLLNING & SUMMERING! 
Läser man vad Trafikverket skriver, inser vi Sverigedemokrater att ingen, tycks ha läst, tolkat, 
och förstått själva innebörden i denna motion. 
Detta för att kunna göra en saklig och relevant bedömning av Sverigedemokraternas motion. 
 

Trafikverket motsäger sig själv i sin egen skrivelse i högsta grad!  
Lessebo har tydligen varken ett Centrum, några skolor i området, vård och omsorg, affärer, 
eller är en plats där gående har starka behov av att kontinuerligt korsa väg 25 mellan ett 
centrum, som är genomskuret tvärs av, av väg 25  
 

För oss Sverigedemokrater är detta ytterst förvånande. Lika förvånade är det att själva 
Kommunledningen och Samhällsbyggnadsnämnden inte har reagerat på denna tvetydiga 
mening och beslut ifrån Trafikverkets skrivelse. 
 

Vi Sverigedemokrater anser att Lessebo Kommun skall driva denna motion vidare med 
Trafikverket, och inte acceptera Trafikverkets svar. Läs och begrunda. 
Ett förslag är att bjuda in Trafikverket för att på plats besiktiga för ett relevant utlåtande. 
Eller så får vi Sverigedemokrater aktivt påverka Lessebo kommun, genom andra kanaler. 
 

 
Sverigedemokraterna i Lessebo Kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion angående 
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom 
Lessebo centrum 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Sven-Olof Johansson (SD) har inkommit med en motion angående 
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo centrum. 
Motionären föreslår bl.a. att samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att kontakta Trafikverket för att verka för en sänkning av 
hastigheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning, och arbetsutskottet 
sände motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden har inkommit med följande yttrande: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för en ständig dialog med 
Trafikverket angående hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet 
på vägarna i kommunen. I beredningen av yttrandet har 
förvaltningen därför tagit kontakt med Trafikverkets regionala 
samhällsplanerare.  
 
Trafikverket skriver i en skrivelse till förvaltningen:  
 
” […] Generellt anser Trafikverket att förekomsten av 
permanenta sträckor med 30 km/h ska vara förbehållna kortare 
sträckor utanför ex. skolor eller i tydliga centrummiljöer, där 
gående har starka behov av att kontinuerligt korsa vägen. Inom 
tättbebyggt område gäller 40 km/h genom Lessebo tätort. 
Utformning och funktion av Lessebo centrum idag motiverar ur 
Trafikverkets perspektiv inte en sänkning av hastigheten. 
Mätningar visar dessutom att hastighetsefterlevnaden genom 
Lessebo centrum är god. Oberoende av vilken 
hastighetsbegränsning som gäller på en väg är varje 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

fordonsförare skyldig att anpassa sin hastighet och köra 
långsammare om det är motiverat av exempelvis nedsatt sikt, 
väglaget eller om barn rör sig utmed vägen (enligt 
trafikförordningen 3 kap. 14 och 15 §§.).” 
 
Nuvarande utformning följer Trafikverkets riktlinjer och nämnden 
har ingen anledning att ifrågasätta Trafikverkets mätningar som 
visar att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är god. 
Därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden att 
kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-06 § 149 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 184 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 75 
Motion angående hastighetsbegränsning till 30 km/h genom 
Lessebo centrum 2021-09-14 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-06 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 149 Dnr 2021/182-1.2.2 
 

Beslut om yttrande i remiss gällande 
motion angående hastighetsbegränsning 
till 30 km/h genom Lessebo centrum 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till 
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.  

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för en ständig dialog med 
Trafikverket angående hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet på 
vägarna i kommunen. I beredningen av yttrandet har förvaltningen 
därför tagit kontakt med Trafikverkets regionala samhällsplanerare.  
 
Trafikverket skriver i en skrivelse till förvaltningen:  
 
” […] Generellt anser Trafikverket att förekomsten av permanenta sträckor 
med 30 km/h ska vara förbehållna kortare sträckor utanför ex. skolor eller 
i tydliga centrummiljöer, där gående har starka behov av att kontinuerligt 
korsa vägen. Inom tättbebyggt område gäller 40 km/h genom Lessebo 
tätort. Utformning och funktion av Lessebo centrum idag motiverar ur 
Trafikverkets perspektiv inte en sänkning av hastigheten. Mätningar visar 
dessutom att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är god. 
Oberoende av vilken hastighetsbegränsning som gäller på en väg är varje 
fordonsförare skyldig att anpassa sin hastighet och köra långsammare om 
det är motiverat av exempelvis nedsatt sikt, väglaget eller om barn rör sig 
utmed vägen (enligt trafikförordningen 3 kap. 14 och 15 §§.).” 
 
Nuvarande utformning följer Trafikverkets riktlinjer och nämnden 
har ingen anledning att ifrågasätta Trafikverkets mätningar som visar 
att hastighetsefterlevnaden genom Lessebo centrum är god. Därför 
föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige avslår 
motionen.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att skicka ut 
motion ”Motion angående hastighetsbegränsning till 30/h genom 
Lessebo centrum” på remiss till nämnden för yttrande.  
 
Motionären yrkar på att: 
- Kommunen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

kontakta Trafikverket och påtala problemet för att få hastigheten 
sänkt till 30/h i berörda område.  

- Föreslå Trafikverket lämplig börjar och slut på sträckningen. 
- Påminna Trafikverket om dess ansvar eftersom många barn vistas 

i direkt närhet till väg 25 vid biblioteket och Kulturskolan.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-06 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2021-10-19 
Beredning av motion angående hastighetsbegränsning till 30 km/h 
genom Lessebo centrum  
Motion angående hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo 
centrum 2021-09-14 
Trafikverkets svar på motion till fullmäktige i Lessebo kommun 
gällande hastighetsbegränsning 2021-11-19 
Tjänsteskrivelse 2021-11-19 
SBNAU beslut 2021-11-29 § 118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 184 Dnr 2021/325-1.2.6 
 

Beredning av motion angående 
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom 
Lessebo centrum 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-03-
22. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit om hastighetsbegränsning till 30 km/h genom 
Lessebo centrum. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 75 
Motion 2021-09-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 75 Dnr 2021/325-1.2.6 
 

Motion angående hastighetsbegränsning 
till 30 km/h genom Lessebo centrum 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Ärendebeskrivning 
Sven-Olof Johansson (SD) har inkommit med en motion angående 
hastighetsbegränsning till 30 km/h genom Lessebo centrum. 
Motionären föreslår bl.a. att samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att kontakta Trafikverket för att verka för en sänkning av 
hastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-09-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Motionären 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 19 Dnr 2021/304-1.2.6 
 

Svar på motion angående 
kommunikationsutbildning för chefer 
anställda inom Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad, med hänvisning till personalutskottets yttrande. 
 
Reservation 
Marcus Dackling (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Thomas Löfgren (SD) reserverar sig också till förmån för Dacklings 
yrkande.  
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med 
en motion där de föreslår att snarast införliva en 
kommunikationsutbildning i utbildningspaketet för Ledarskap i 
Lessebo kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen 
för beredning till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet sände motionen 
på remiss till personalutskottet som yttrat sig enligt följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 en chefspolicy 
som grundar sig på kommunens värdegrund samt en önskan om att 
cheferna arbetar tillitsbaserat. Cheferna i Lessebo kommun behöver 
förutsättningar till detta i form av utbildning och introduktion i 
ledarskap. De olika HR perspektiven som ryms inom ramen för 
framtaget chefsutvecklingsprogram ger tillsammans goda 
förutsättningar för cheferna att klara sitt uppdrag utifrån ovan aspekt. 
Att arbeta tillitsbaserat innebär att varje medarbetare ses som en 
viktig resurs vilket skapar bästa förutsättningar för medarbetarna att 
trivas. Detta främjar arbetsmiljön och skapar engagerade, tillitsfulla 
och lojala medarbetare vilket ger en bättre service till medborgarna. 
Det är viktigt att alla chefer bär ett HR tänk där de ser medarbetaren, 
är lyhörda, modiga och bryr sig på riktigt. Framtaget 
chefsutvecklingsprogram innehåller flera moduler utbildning inom 
HR området samt återkommande chefsdagar med ledarskapstema. 
Samtliga dessa delar ger kunskap i hur man kommunicerar med 
medarbetarna och bemöter medarbetarna på ett professionellt och 
respektfullt sätt och på så vis skapar förutsättningar för ett 
tillitsbaserat klimat. Lessebo kommuns chefer kommer med hjälp av 
detta chefsutvecklingsprogram tillsammans med verksamhetsnära 
HR stöd i övrigt att skapa sig en god grund gällande lagstiftning inom 
HR området men också hjälp i hur man i praktiken arbetar 
tillitsbaserat. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa att lagar, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

avtal och personalpolitik implementeras och följs vilket också skapar 
en rättvis och enhetlig syn på medarbetarskapet. Med detta anser 
Personalutskottet att motionen är besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
Personalutskottets protokoll 2021-11-22 § 34, inkl. bilaga med 
chefsutvecklingsprogram 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 182 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 71 
Motion 2021-08-31 

 
Yrkande 
Marcus Dackling (M) yrkar på bifall till motionen. Lars Altgård (S) 
yrkar på att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
personalutskottets yttrande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutar att motionen ska anses besvarad. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion angående 
kommunikationsutbildning för chefer 
anställda i Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad, med hänvisning till personalutskottets 
yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit 
med en motion där de föreslår att snarast införliva en 
kommunikationsutbildning i utbildningspaketet för Ledarskap i 
Lessebo kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna 
motionen för beredning till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet 
sände motionen på remiss till personalutskottet som yttrat sig 
enligt följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 en 
chefspolicy som grundar sig på kommunens värdegrund samt en 
önskan om att cheferna arbetar tillitsbaserat. Cheferna i Lessebo 
kommun behöver förutsättningar till detta i form av utbildning och 
introduktion i ledarskap. De olika HR perspektiven som ryms 
inom ramen för framtaget chefsutvecklingsprogram ger 
tillsammans goda förutsättningar för cheferna att klara sitt 
uppdrag utifrån ovan aspekt. Att arbeta tillitsbaserat innebär att 
varje medarbetare ses som en viktig resurs vilket skapar bästa 
förutsättningar för medarbetarna att trivas. Detta främjar 
arbetsmiljön och skapar engagerade, tillitsfulla och lojala 
medarbetare vilket ger en bättre service till medborgarna. Det är 
viktigt att alla chefer bär ett HR tänk där de ser medarbetaren, är 
lyhörda, modiga och bryr sig på riktigt. Framtaget 
chefsutvecklingsprogram innehåller flera moduler utbildning inom 
HR området samt återkommande chefsdagar med ledarskapstema. 
Samtliga dessa delar ger kunskap i hur man kommunicerar med 
medarbetarna och bemöter medarbetarna på ett professionellt och 
respektfullt sätt och på så vis skapar förutsättningar för ett 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

tillitsbaserat klimat. Lessebo kommuns chefer kommer med hjälp 
av detta chefsutvecklingsprogram tillsammans med 
verksamhetsnära HR stöd i övrigt att skapa sig en god grund 
gällande lagstiftning inom HR området men också hjälp i hur man 
i praktiken arbetar tillitsbaserat. Detta är inte minst viktigt för att 
säkerställa att lagar, avtal och personalpolitik implementeras och 
följs vilket också skapar en rättvis och enhetlig syn på 
medarbetarskapet. Med detta anser Personalutskottet att 
motionen är besvarad. 

 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 2021-11-22 § 34, inkl. bilaga med 
chefsutvecklingsprogram 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 182 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 71 
Motion 2021-08-31 
 

Beslutet skickas till 
Motionärerna  
 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Personalutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-22 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 34 Dnr 2021/304-1.2.6 
 

Remissyttrande angående 
Kommunikationsutbildning 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar att sända remissyttrande enligt nedan till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Moderaterna har lämnat in en motion angående 
kommunikationsutbildning för chefer. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2021-11-16 att sända motionen på remiss till 
personalutskottet. Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 
2020 en chefspolicy som grundar sig på kommunens värdegrund 
samt en önskan om att cheferna arbetar tillitsbaserat. Cheferna i 
Lessebo kommun behöver förutsättningar till detta i form av 
utbildning och introduktion i ledarskap. De olika HR perspektiven 
som ryms inom ramen för framtaget chefsutvecklingsprogram ger 
tillsammans goda förutsättningar för cheferna att klara sitt uppdrag 
utifrån ovan aspekt. Att arbeta tillitsbaserat innebär att varje 
medarbetare ses som en viktig resurs vilket skapar bästa 
förutsättningar för medarbetarna att trivas. Detta främjar 
arbetsmiljön och skapar engagerade, tillitsfulla och lojala 
medarbetare vilket ger en bättre service till medborgarna. Det är 
viktigt att alla chefer bär ett HR tänk där de ser medarbetaren, är 
lyhörda, modiga och bryr sig på riktigt. Framtaget 
chefsutvecklingsprogram innehåller flera moduler utbildning inom 
HR området samt återkommande chefsdagar med ledarskapstema. 
Samtliga dessa delar ger kunskap i hur man kommunicerar med 
medarbetarna och bemöter medarbetarna på ett professionellt och 
respektfullt sätt och på så vis skapar förutsättningar för ett 
tillitsbaserat klimat. Lessebo kommuns chefer kommer med hjälp av 
detta chefsutvecklingsprogram tillsammans med verksamhetsnära 
HR stöd i övrigt att skapa sig en god grund gällande lagstiftning inom 
HR området men också hjälp i hur man i praktiken arbetar 
tillitsbaserat. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa att lagar, 
avtal och personalpolitik implementeras och följs vilket också skapar 
en rättvis och enhetlig syn på medarbetarskapet. Med detta anser 
Personalutskottet att motionen är besvarad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Personalutskottet 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-22 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen 
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 2021 (2024)  2022 2023 

Vårprogram 

   

 

Modul 3 – Arbetsrätt 

• Grundläggande arbetsrätt för 

chefer 

• Att hantera misskötsel i 

anställningen 

• LAS och övertalighet 

 

 

Modul 7 –

Arbetstid/Ledigheter 

• ATL - arbetstid 

• Semesterlagen  

• Tjänstledighet 

• Föräldraledighet  

  

 

Chefsdag - ledarskapstema Chefsdag - ledarskapstema Chefsdag - ledarskapstema 

Höstprogram 

   

Modul 1 – Ekonomi och 

målstyrning  

 

Obs! Denna modul startar 2024. 

Modul 4 – Lön och samtal 

• Framtagning av lönekriterier  

• Lönesättning och lönesamtal 

• Medarbetarsamtal  

• Lönekartläggning  

 

Modul 8 – Utveckling 

medarbetare/delaktighet  

• Grupputveckling 

• Målarbete 

• Det nödvändiga samtalet 

 

Chefsdag - ledarskapstema Chefsdag Chefsdag 

Modul 2 – Samverkan och 

arbetsmiljö  

• Arbetslivsinriktad 

rehabilitering  

• Samverkan och MBL 

• Systematiskt arbetsmiljöansvar 

 

Modul 5 – Ekonomi och 

målstyrning  

• Upphandling och inköp  

• Budgetprocessen 

• Årsbokslut 

• Målstyrning 

• Politisk styrd organisation 

• Attestreglemente 

 

Modul 9 – Kris, beredskap och 

säkerhet 

• Korruption 

• Krisledningsplan 

• Kriskommunikationsplan 

• Risk- och sårbarhetsanalysen 

• Regionala rutiner 

Krissamverkan Kronoberg 

• Upprätta en lägesbild vid 

samhällsstörning 

• Övning 

 

 

 

 

Modul 6 – Diskriminering 

• Kränkande särbehandling 

• Diskrimineringslagen i 

praktiken 

 

 

60 minuter 

• Nya LAS regler 

• Samverkansavtalet 

• Löneprocessen/semesterlönev

äxling 

 

60 minuter 

• Lönekartläggning och 

arbetsvärdering 

• Samverkan och MBL 

 

60 minuter 

•  

Ledarskap i Lessebo kommun  
Chefsutvecklingsprogram  

HR-avdelningen personaladelningen@lessebo.se 

Antagen av kommunstyrelsen 2021-10-05 § 203 
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Introduktion ny som chef sker löpande och ges i samband med nyanställning, respektive 

närmaste chef ger signal till HR och Kansli 

• Värdegrund, ledarskap/medarbetarskap (HR) 

• Lönesättning och lönesamtal (HR)  

• Medarbetarsamtal (HR) 

• Policy och handlingsplaner (HR) 

• Samverkansavtalet (HR) 

• Våra digitala system (HR 

• Diarieföring och dokumenthantering (Sara Nilsson) 

• Politisk styrd organisation (Sara Nilsson) 

• LOU – lagen om offentlig upphandling (Hans Andersson) 

 

Chefsdag med ledarskap innehåller aktuellt tema kring 

• Värdegrundsarbete 

• Förändringsledning 

• Kommunikation 

• Utveckling av grupper 

• Svåra samtal 

 

 

Ledarskap i Lessebo kommun  
Introduktionsprogram för nya chefer  

personaladelningen@lessebo.se HR-avdelningen 637



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 182 Dnr 2021/304-1.2.6 
 

Beredning av motion angående 
kommunikationsutbildning för chefer 
anställda inom Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
Personalutskottet. Remissyttrande önskas senast 2022-01-18. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit gällande kommunikationsutbildning för chefer 
i Lessebo kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 71 
Motion 2021-08-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Personalutskottet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 71 Dnr 2021/304-1.2.6 
 

Motion angående 
kommunikationsutbildning för chefer 
anställda inom Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Marcus Dackling (M) och Margareta Löfström (M) har inkommit med 
en motion där de föreslår att snarast införliva en 
kommunikationsutbildning i utbildningspaketet för Ledarskap i 
Lessebo kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-08-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 20 Dnr 2021/305-1.2.6 
 

Svar på motion angående utökning av 
båtplatser i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande.  
 
Ärendebeskrivning 
Ingegärd Widerström (M) och Marcus Dackling (M) har inkommit 
med motion om att utöka båtplatserna i Lessebo kommun. De föreslår 
att snarast utreda var det är lämpligast att anlägga nya båtplatser, 
dels utöka eller bygga ut befintliga båtplatser främst utmed Rottnens 
och Läens stränder i Hovmantorp och Lessebo men även andra 
populära sjöar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet sände motionen 
till samhällsbyggnadsnämnden för remiss, och nämnden har 
inkommit med följande yttrande: 
 
Idag finns det en större båtklubb i Läen i Lessebo. Klubben har 123 
platser vid sina bryggor och i anslutning till denna finns även ramp. 
Det är möjligt att utöka antalet platser något vid en ny brygga. I 
Rottnen finns det 3 större båtklubbar. Oxnabben har 70 platser och 
kan ej utökas. Sågviken har 50 platser och kan utökas med nya 
bryggor. Viken har 80 platser och kan utökas med nya bryggor. 
Samtliga klubbar har en egen kö och dessutom har de medlemmar 
som ej utnyttjar sin plats under säsongen.  
 
Att skapa helt nya platser för båtbryggor är olämpligt om utrymme 
finns för utökning i anslutning till befintliga båtklubbar. En 
samordning mellan klubbarna bör därför ske. Beträffande 
båtiläggningsplatser vid kommunens övriga sjöar är detta en fråga för 
respektive fastighetsägare och fiskevårdsområde att besluta om.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 5 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 183 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 72 
Motion 2021-08-31 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion angående utökning av 
båtplatser i Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.  
 
Ärendebeskrivning 
Ingegärd Widerström (M) och Marcus Dackling (M) har inkommit 
med motion om att utöka båtplatserna i Lessebo kommun. De 
föreslår att snarast utreda var det är lämpligast att anlägga nya 
båtplatser, dels utöka eller bygga ut befintliga båtplatser främst 
utmed Rottnens och Läens stränder i Hovmantorp och Lessebo 
men även andra populära sjöar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet 
sände motionen till samhällsbyggnadsnämnden för remiss, och 
nämnden har inkommit med följande yttrande: 
 
Idag finns det en större båtklubb i Läen i Lessebo. Klubben har 123 
platser vid sina bryggor och i anslutning till denna finns även 
ramp. Det är möjligt att utöka antalet platser något vid en ny 
brygga. I Rottnen finns det 3 större båtklubbar. Oxnabben har 70 
platser och kan ej utökas. Sågviken har 50 platser och kan utökas 
med nya bryggor. Viken har 80 platser och kan utökas med nya 
bryggor. Samtliga klubbar har en egen kö och dessutom har de 
medlemmar som ej utnyttjar sin plats under säsongen.  
 
Att skapa helt nya platser för båtbryggor är olämpligt om utrymme 
finns för utökning i anslutning till befintliga båtklubbar. En 
samordning mellan klubbarna bör därför ske. Beträffande 
båtiläggningsplatser vid kommunens övriga sjöar är detta en fråga 
för respektive fastighetsägare och fiskevårdsområde att besluta 
om.  
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Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 5 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 183 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 72 
Motion 2021-08-31 
 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 5 Dnr 2021/181-1.2.2 
 

Beslut om yttrande i remiss gällande 
motion om utökning av båtplatser i 
Lessebo kommun 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till 
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Idag finns det en större båtklubb i Läen i Lessebo. Klubben har 123 
platser vid sina bryggor och i anslutning till denna finns även ramp. 
Det är möjligt att utöka antalet platser något vid en ny brygga. I 
Rottnen finns det 3 större båtklubbar. Oxnabben har 70 platser och 
kan ej utökas. Sågviken har 50 platser och kan utökas med nya 
bryggor. Viken har 80 platser och kan utökas med nya bryggor.  
Samtliga klubbar har en egen kö och dessutom har de medlemmar 
som ej utnyttjar sin plats under säsongen.  
 
Att skapa helt nya platser för båtbryggor är olämpligt om utrymme 
finns för utökning i anslutning till befintliga båtklubbar. En 
samordning mellan klubbarna bör därför ske. Beträffande 
båtiläggningsplatser vid kommunens övriga sjöar är detta en fråga för 
respektive fastighetsägare och fiskevårdsområde att besluta om.  

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att skicka ut 
motion om utökning av båtplatser i Lessebo kommun på remiss till 
nämnden för yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2021-10-19 
Motion utökning av båtplatser i Lessebo kommun 
Tjänsteskrivelse 2021-12-27 
SBNAU beslut 2022-01-10 § 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 183 Dnr 2021/305-1.2.6 
 

Beredning av motion angående utökning 
av båtplatser i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-01-
18. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit om att utöka båtplatserna i Lessebo kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 72 
Motion 2021-08-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 72 Dnr 2021/305-1.2.6 
 

Motion angående utökning av båtplatser i 
Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ingegärd Widerström (M) och Marcus Dackling (M) har inkommit 
med motion om att utöka båtplatserna i Lessebo kommun. De föreslår 
att snarast utreda var det är lämpligast att anlägga nya båtplatser, 
dels utöka eller bygga ut befintliga båtplatser främst utmed Rottnens 
och Läens stränder i Hovmantorp och Lessebo men även andra 
populära sjöar. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-08-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
 

646



647



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 21 Dnr 2021/392-1.2.6 
 

Svar på motion gällande utsmyckning 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ragnar Lindberg (S) och Anders Palmengren (S) har inkommit med 
motion gällande utsmyckning. Motionärerna saknar någon form av 
”landmärke” när man kommer in i eller lämnar en av våra tätorter. De 
önskar att kommunen tillsammans med bl.a. de fyra glasbruken 
(Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö) undersöker 
förutsättningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt 
motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som inkommit 
med yttrande nedan, samt ett underlag från Trafikverket att ta med 
sig i eventuellt fortsatt arbete.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver:  
I nuläget finns det blomsterarrangemang i Lessebo som 
säsongsanpassas av samhällsbyggnadsförvaltningen, välkomsttavlor i 
Skruv samt Hovmantorp som kommit upp genom aktiva föreningar 
samt inbjudande och utsmyckad entré mot RV 28 vid Kosta Outlet. 
Framtida utsmyckningar bör ske i samråd med Trafikverket som är 
väghållare för de aktuella vägarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 6, inkl. inspel 
från Trafikverket 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14 § 212 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-22 § 108 
Motion 2021-11-22 
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Kommunstyrelsen 

2022-01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion gällande utsmyckning  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ragnar Lindberg (S) och Anders Palmengren (S) har inkommit 
med motion gällande utsmyckning. Motionärerna saknar någon 
form av ”landmärke” när man kommer in i eller lämnar en av våra 
tätorter. De önskar att kommunen tillsammans med bl.a. de fyra 
glasbruken (Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö) 
undersöker förutsättningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har 
sänt motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 
inkommit med yttrande nedan, samt ett underlag från Trafikverket 
att ta med sig i eventuellt fortsatt arbete.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver:  
I nuläget finns det blomsterarrangemang i Lessebo som 
säsongsanpassas av samhällsbyggnadsförvaltningen, 
välkomsttavlor i Skruv samt Hovmantorp som kommit upp genom 
aktiva föreningar samt inbjudande och utsmyckad entré mot RV 
28 vid Kosta Outlet. Framtida utsmyckningar bör ske i samråd 
med Trafikverket som är väghållare för de aktuella vägarna. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-17 § 6, inkl. inspel 
från Trafikverket 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14 § 212 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-22 § 108 
Motion 2021-11-22 
 
 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
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Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 6 Dnr 2021/222-1.9.1 
 

Beslut om yttrande i remiss gällande 
motion angående utsmyckning av 
samhällen i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till 
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan.  

 
Ärendebeskrivning 
I nuläget finns det blomsterarrangemang i Lessebo som 
säsongsanpassas av samhällsbyggnadsförvaltningen, välkomsttavlor i 
Skruv samt Hovmantorp som kommit upp genom aktiva föreningar 
samt inbjudande och utsmyckad entré mot RV 28 vid Kosta Outlet. 
Framtida utsmyckningar bör ske i samråd med Trafikverket som är 
väghållare för de aktuella vägarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 att skicka ut 
motion om utsmyckning av samhällen i Lessebo kommun på remiss 
till nämnden för yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2021-12-14 
Motion utsmyckning av samhällen i Lessebo kommun  
Tjänsteskrivelse 2021-12-21 
SBNAU beslut 2022-01-10 § 6 
Trafikverkets inspel på motion 2022-01-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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From:                                 Axelsson Conny
Sent:                                  Fri, 14 Jan 2022 13:58:41 +0000
To:                                      Dedic Neira
Subject:                             VB: Trafikverkets inspel på motion gällande utsmyckning av samhällen i Lessebo 
kommun

 
 

Från: falk.jandt@trafikverket.se <falk.jandt@trafikverket.se> 
Skickat: den 14 januari 2022 14:56
Till: Axelsson Conny <Conny.Axelsson@lessebo.se>
Ämne: Trafikverkets inspel på motion gällande utsmyckning av samhällen i Lessebo kommun 
 
Hej, 
 
Prövning av förslag till utsmyckning av exempelvis infarter till tätorter sker från fall till fall men 
Trafikverket vill ge några övergripande och generella inspel.  
 
Trafikverkets ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är väl 
fungerande, hållbara och vackra samtidigt som trafiksäkerheten måste säkerställas. Det ställer krav på 
kunskaper om utformning, trafikanläggningens funktion och eventuella risker för trafikanter. 
Trafikverkets arbetssätt ska säkerställa god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som 
samspelar med landskapet och människorna. Väl utformade trafikanläggningar ger förutsättningar för 
säkra och behagliga resor samt en samhällsekonomisk vinst.  
 
Generellt gäller att utsmyckning och eftergivliga föremål inte får finnas inom vägområdet. Vägområdet 
utgörs av körbana, dike och slänt. Beslutsprocessen för föremål utanför vägområdet är sådan att det är 
Länsstyrelsen som fattar beslut och Trafikverket yttrar sig på Länsstyrelsens remiss.  
 
För att stödja kommunens arbete med att undersöka förutsättningarna för att uppföra konstnärlig 
utsmyckning i närhet av trafikleder vill Trafikverket ge några principer att utgå ifrån:  
 
Vid gestaltning i en trafikmiljö måste placering av siktskymmande och eller oeftergivliga föremål studeras 
noga. VGU ger god vägledning för vilka krav på sikt som måste uppfyllas, exempelvis i närheten av 
korsningar. Den hinderfria zonen är en av de aspekter som har stor påverkan på vilka möjligheter som 
finns för den arkitektoniska utformningen. Det är därför viktigt att den hinderfria zonens utbredning 
hanteras medvetet och tar hänsyn till omgivande miljö, sidoytor och eventuella anslutningar. Bland 
annat är vinkeln hos anslutande vägar betydelsefull för möjligheterna att placera större element eller 
vegetation i sidoytor.  
 
Välj formspråk och material så att en harmonisk och okomplicerad helhet skapas, där trafikanternas 
uppmärksamhet riktas mot det som är väsentligt och där risken för distraktion minimeras. Undvik olika 
typer av objekt och fokusera på att skapa en sammanhängande helhetsgestaltning. Ta hänsyn till 
sammanhanget, t.ex. landsbygd eller tätortsmiljö, att det är en trafikmiljö samt vilken typ av trafikanter 
som den är avsedd för. Exempelvis kan detaljeringsgraden vara högre i en cirkulationsplats i tätort med 
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lägre hastigheter och oskyddade trafikanter, än i en cirkulationsplats på landsbygden som i regel främst 
trafikeras av motorfordon i högre hastigheter.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Falk Jandt 
Regional samhällsplanerare 
 
falk.jandt@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 04 58 
 
Trafikverket Region Syd 
Kungsgatan 8 
352 33 Växjö 
Växel: 0771- 921 921 
www.trafikverket.se  
 
Facebook | YouTube | Twitter | LinkedIn | Instagram 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-14 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 212 Dnr 2021/392-1.2.6 
 

Beredning av motion gällande 
utsmyckning 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-03-
15. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit gällande utsmyckning. Motionärerna saknar 
någon form av ”landmärke” när man kommer in i eller lämnar en av 
våra tätorter.  
De önskar att kommunen tillsammans med bl.a. de fyra glasbruken 
(Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö) undersöker 
förutsättningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-22 § 108 
Motion 2021-11-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-22 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 108 Dnr 2021/392-1.2.6 
 

Motion gällande utsmyckning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ragnar Lindberg (S) och Anders Palmengren (S) har inkommit med 
motion gällande utsmyckning. Motionärerna saknar någon form av 
”landmärke” när man kommer in i eller lämnar en av våra tätorter.  
De önskar att kommunen tillsammans med bl.a. de fyra glasbruken 
(Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö) undersöker 
förutsättningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2021-11-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
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MOTION 
 
Utsmyckning av samhällen i Lessebo Kommun  
  
Vår kommun var tidigt ett välkänt besöksmål från när och fjärran.  Detta faktum har 
under senare år intensifierats ytterligare. Detta är mycket glädjande då vi vet att 
turism och upplevelser på olika sätt är en framtidsbransch.  
 
Vi har många duktiga entreprenörer som verkar för att ytterligare förbättra 
besöksnäringen runt om i vår kommun. Det är fint med mångfald och samarbete. Få 
orter kan visa upp industrier från 1600- och 1700-talet som fortfarande är i drift. Den 
levande historien kring glas, järn och papper tillsammans med utvandrarbygden utgör 
grunden för en fortsatt positiv utveckling av denna växande näring som 
upplevelseindustri.  
Vi motions ställare saknar dock någon form av ”landmärke” när man kommer in eller 
lämnar en av våra tätorter.  
 
Detta vill vi genom denna motion ändra på. Vi önskar att kommunen tillsammans 
med de fyra glasbruken (Orrefors-Kosta Boda, Skruf, Bergdala samt Transjö) 
undersöker förutsättningarna. 
 
Det finns också skickliga företagare inom bygg och smide som också kunde 
medverka. Detta skulle ha många effekter. Våra innevånare skulle känna stolthet och 
stärka identiteten samtidigt som besökare får en upplevelse och en minnesbild.  
 
 
Vi föreslår därför att: 
 
Kommunstyrelsen ger lämplig förvaltning i uppdrag att undersöka om intentionerna i 
motionen går att genomföra. 
 
 
 
 
Lessebo i november år 2021 
 
 
 
 
Ragnar Lindberg (S).                                                     Anders Palmengren (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 22 Dnr 2021/427- 
 

Avveckling särskilt boende i Lessebo 
kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig 
bakom socialnämndens framställan. 
 
Reservation 
Thomas Löfgren (SD) reserverar sig mot beslutet, för motivering se 
bilaga 2.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att genomföra 
avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser 
motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det antal 
lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i 
genomsnitt varit 20 lediga platser. Efter framtagen analys beslutade 
socialnämnden 2021-12-15 att avvecka särskilt boende i Lessebo, 
Berghälla och att framställa detta till kommunfullmäktige.  
 
Lessebo PRO har inkommit med en skrivelse med begäran om att 
ärendet återremitteras till socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2021-12-15 § 150 
Socialnämndens protokoll 2021-11-24 § 135  
Tjänsteskrivelse av processledare, 2021-12-14  
Utredning avveckling av platser inom särskilt boende i Lessebo 
kommun, 2021-12-14 Skrivelse från Lessebo PRO 2022-01-13 
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SVERIGEDEMOKRATERNAS RESERVATIONSMOTIVERING 
ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV BERGHÄLLA 
 

Sverigedemokraternas reservationsmotivering, är väl grundat på att Socialnämnden,  
nu efter mer än två års diskussioner ännu ej, har lyckats kunnat vara tydliga nog med vad 
som kommer att ske med samtliga våra äldreboenden i kommunen, och därför inte kan se 
en tydlig färdväg. Detta gör det omöjligt för den politiska verksamheten att fatta adekvata 
beslut för att driva och utveckla den framtida kärnverksamheten inom vård och omsorg på 
ett kvalitativt och effektivt sätt.   
 

Trots att kommunen fått en gedigen opartisk sammanfattning och bedömning från KPMG, 
utförd 2020-09-07, innehållande två alternativa lösningar för framtidens särskilt boende har 
ännu inget relevant beslut tagits i denna viktiga kommunala fråga. 
Dessa alternativ innefattar både för och nackdelar med att renovera befintliga särskilda 
boenden, jämfört med att bygga ett helt nytt boende. 
 

Detta är själva grundorsaken till att Sverigedemokraterna har reserverat sig till att själva 
avvecklingen av kommunens särskilda boende Beghälla. På grund av att det inte finns någon 
framtida helhetslösning. Just avsaknaden av en långsiktigt hållbar helhetslösning med ett 
strategiskt helhetsbeslut är nu mycket oroande för kommunens innevånare. 
  

I viktiga beslut som detta, är det alltid, ”Helheten först, detaljerna sedan” som gäller! 
Man måste ta ett långsiktigt, hållbart, ekonomiskt och miljöanpassat helhetsbeslut i 
kommunen. Det vore oansvarigt att ta till kortsiktiga kompromisser tagna på lösa irrelevanta 
beslut, då dessa oftast visar sig mycket sämre och till högra kostnad. 
 

Det är tydligt att Lessebo Kommun behöver ta ett konkret inriktningsbeslut med en relevant 
och tydlig plan för hur Lessebo Kommuns kärnverksamhet inom vård och omsorg skall 
bedrivas de närmaste 30–40 åren. Vi måste alla, se framåt och våga ta ansvar för en framtida 
positiv och gemensam utveckling av Lessebo Kommuns kärnverksamhet inom vård och 
omsorg. 
 
 
Sverigedemokraterna i Lessebo Kommun. 
 

658



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-15

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 150 Dnr 2020/74-1.9.1 
 

Utredning gällande särskilt boende i 
Lessebo kommun 
 
Beslut 
Att socialnämnden fattar beslut om att avveckla särskilt boende i 
Lessebo, Berghälla.   
 
Att socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta beslut 
om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.   
 
Att socialnämnden beslutar om ett omgående intagningsstopp på 
Berghälla, Lessebo.  
 
Reservation 
Bodil Jonsson (KD) och Christoffer Petersson (SD) reserverar sig mot 
beslutet.  Se bilaga till protokollet för Kristdemokraternas 
reservationsmotivering.  
 
Reservationsmotivering Sverigedemokraterna: 
Vi Sverigedemokrater i Lessebo kommun, står bakom vårt tidigare 
inriktningsbeslut. 
Det vi saknar är tydliga konkreta tidsplaner på hur vårt framtida 
särskilda boende är tänkt att utformas. Det skapar en oro bland 
brukare och personal. 

 
Därför reservera vi oss för detta beslut. 
Ledamot i socialnämnden Christoffer Petersson Sverigedemokraterna  

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra 
avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser 
motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det antal 
lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i 
genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall skyndsamt ta 
fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att nå mest effekt 
och optimering.  Analysen skall även omfatta effekten på personal och 
bemanning samt att hur denna förändring skall genomföras för att 
bibehålla en god omsorg för de boende inom särskilt boende. Denna 
analys skall presenteras i samband socialnämnden i december 
2021.  Detta skall vara genomfört till den 30 juni. 
  
Det skall i detta sammanhang betonas att när det gäller kommunens 
särskilda boende, så har samtliga också omfattande renoveringsbehov 
för att uppfylla dagens krav. Det gör att förvaltningen ser det beslut 
som tidigare har tagits av nämnden, och som nu är på gång, att 
tillskapa trygga boende för äldre på samtliga orter är ett 
viktigt åtagande. Kommunen har ett viktigt uppdrag i att forma och ge 
en god vård och omsorg för alla äldre. En satsning på att utveckla 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-15

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

hemsjukvården, hemtjänsten, möjligheten till bostadsanpassning samt 
att införa trygga boende för äldre på alla orter är därför nödvändig.  
 
När det gäller beslutet om att avveckla platser inom särskilt boende så 
har förvaltningen fått i uppdrag att skyndsamt ta fram en analys för hur 
detta görs på bästa sätt, så som det beskrivs ovan.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta:  
Att socialnämnden fattar beslut om att avveckla särskilt boende i 
Lessebo, Berghälla.   
 
Att socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta beslut 
om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.   
 
Att socialnämnden beslutar om ett omgående intagningsstopp på 
Berghälla, Lessebo.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2021-11-24 § 135 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-12-08 § 260 
Tjänsteskrivelse av processledare, 2021-12-14 
Utredning avveckling av platser inom särskilt boende i Lessebo kommun, 
2021-12-14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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Socialnämnden 2021-02-04   

Ärende 20 – Utredning gällande särskilt boende i Lessebo kommun  

 

Kristdemokraterna i Lessebo yrkar följande: 

Att befintligt äldreboende inklusive tillagningskök i Kosta byggs om och renoveras så att det uppfyller 

moderna krav på tillgänglighet och god arbetsmiljö. Antalet platser avsedda för särskilt boende 

inklusive gruppboende för demenssjuka samt platser för korttidsboende minskas utifrån efterfrågan 

och av förvaltningen framtagen statistik. Resterande lägenheter hyrs ut som Trygghetsbostäder med 

tillgång till matsal och gemensamhetslokaler samt fritidsaktiviteter.   

Att befintligt äldreboende inklusive tillagningskök i Skruv byggs om och renoveras så att det uppfyller 

moderna krav på tillgänglighet och god arbetsmiljö. Antalet platser avsedda för särskilt boende 

inklusive gruppboende för demenssjuka samt platser för korttidsboende minskas utifrån efterfrågan 

och av förvaltningen framtagen statistik. Resterande lägenheter hyrs ut som Trygghetsbostäder med 

tillgång till matsal och gemensamhetslokaler samt fritidsaktiviteter.    

När det gäller Lessebo är lokalerna på Berghälla möjligen något svårare att bygga om och renovera 

utifrån moderna krav på tillgänglighet och god arbetsmiljö men utredningarna visar ändå att det går. 

Vi ser det därför som det bästa alternativet i nuläget. Kanske kan även här antalet lägenheter 

minskas för särskilt boende och göras om till Trygghetsboende där matsal och gemensamhetslokaler 

samt fritidsaktiviteter kan samnyttjas.  

Förslaget om ett nytt särskilt boende vid Lessebo station har vi redan tidigare (SN 2020-01-29) 

protesterat mot. Det är inte en lämplig miljö för äldre och svårt sjuka personer.  

Då Hovmantorp är den kommundel som har störst befolkningsökning menar vi att ett nytt 

äldreboende bör byggas här på en vacker och central plats. Ett äldreboende med plats för särskilt 

boende, gruppboende för demenssjuka samt korttidsplatser som byggs i en första etapp för i nuläget 

beräknat behov och med möjlighet att bygga till framåt i tiden om/när ökade behov finns.  Även 

lägenheter som kan hyras ut som Trygghetsbostäder med tillgång till matsal och 

gemensamhetslokaler samt fritidsaktiviteter bör ingå i nybyggnationen. Sjöglimten i Hovmantorp 

avvecklas och rivs när det nya boendet är klart för inflyttning då Sjöglimten bedöms ha så många 

byggnadstekniska brister att vi i detta fall delar utredarnas åsikt att rivning är det bästa. Tomten bör 

vara mycket attraktiv för såväl villor som lägenheter i låga flerfamiljshus. 

 

 

För Kristdemokraterna 

Bodil Jonsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 135 Dnr 2021/39-1.4.1 
 

Socialnämndens internbudget 2022 och 
verksamhetsplan 2023-2025 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer internbudget 2022 med verksamhetsplan 
2023-2025 i enlighet med Socialdemokraternas förslag till 
internbudget med tillhörande sex åtgärder för att uppnå budget i 
balans.  
 
Socialnämnden översänder fastställd budget 2022 med 
verksamhetsplan 2023-2025 till kommunfullmäktige.  
 
Följande åtgärder ska genomföras för att uppnå budget i balans:  

1. Att genomföra avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet 
platser motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera 
det antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste 
året i genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall 
skyndsamt ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att 
nå mest effekt och optimering.  Analysen skall även omfatta effekten 
på personal och bemanning samt att hur denna förändring skall 
genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom 
särskilt boende. Denna analys skall presenteras i samband med 
socialnämnden i december 2021.  
Detta skall vara genomfört till den 30 juni. 
 

2. Att förändra placeringsform för de som idag är placerade inom det 
som benämns som HVB med motsvarande 50 procent av nuvarande 
placeringar. Förändringen skall innebära att insatserna utifrån 
individens behov anpassas och ges genom att vården överföras till 
antingen externa konsulentstödda familjehem alternativt 
familjehem i kommunens egen regi. 
Detta skall vara genomfört per den 30 april 2022.   
 

3. Att de som idag är placerade i konsultentstödda familjehem och där 
avtalet medger, överförs till att hanteras som egna familjehem i 
kommunens regi.  
Detta skall vara genomfört senast 28 februari 2022. 
 

4. Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker om 
kostnadskompensation för de placeringar som har koppling till 
flyktingmottagandet hos Migrationsverket.  
Detta skall vara kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022. 
 

5. Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker 
kompensation samt bistår de som idag uppbär insatser genom LSS 
och andra lagrum där kommunen bekostar insatserna hos 
Försäkringskassan.  
Detta skall vara kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

6. Att Förvaltningschefen omgående påbörjar och genomför de 
förändringar som är kopplat till det förslag som förvaltningen har 
presenterat rörande bemanningsstrukturen inom den kommunala 
omsorgens verksamhet och boende. 

 
Reservation 
Bodil Jonsson (KD) och Börje Erlandsson (M) reserverar sig mot 
beslutet.  Se bilaga till protokollet för Kristdemokraternas 
reservationsmotivering.   
 
Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens sammanträde 2021-10-27 § 111 fick socialchefen i 
uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att få en budget i balans 
för 2022 och att det i förslaget skulle ingå följande; risk- och 
konsekvensanalys, sannolikhetsbedömning och tidplan för uppnådd 
effekt.  
 
Vid socialnämndens sammanträde 2021-11-15 § 122 tog 
socialnämnden beslutet att utifrån det förslag till budgetåtgärder som 
presenterats behöver respektive parti diskutera frågan vidare och 
presentera alternativ till internbudget till socialnämndens 
sammanträde den 24 november.  
 
Till sammanträdet presenterar Socialdemokraterna förslag till 
internbudget för 2022. Förslaget innehåller sex åtgärder som behöver 
vidtas för att få en budget i balans.   
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2021-11-15 § 122  
Budgetåtgärder förslag från socialförvaltningen, 2021-11-22 
Socialdemokraterna förslag internbudget, 2021-11-24 
Internbudget för socialnämnden 2022, 2021-11-24  
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden fastställer 
internbudget 2022 med verksamhetsplan 2023-2025 i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag till internbudget med tillhörande sex 
åtgärder för att uppnå budget i balans.  
 
Socialnämnden översänder fastställd budget 2022 med 
verksamhetsplan 2023-2025 till kommunfullmäktige.  
 
Propositionsordning 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till budgetåtgärder.  
 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
Joachim Danielssons (S) yrkande.  
 
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Joachim 
Danielssons (S) yrkande.  

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Socialnämnden 

2021-12-15

 

 

 
 

 

Utredning avveckling av platser inom särskilt 
boende Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Att socialnämnden fattar beslut om att avveckla särskilt boende i 
Lessebo, Berghälla.   
Att socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta 
beslut om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.   
Att socialnämnden beslutar om ett omgående intagningsstopp på 
Berghälla, Lessebo.  
  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra 
avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser 
motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det 
antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i 
genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall skyndsamt 
ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att nå mest 
effekt och optimering.  Analysen skall även omfatta effekten på 
personal och bemanning samt att hur denna förändring skall 
genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom 
särskilt boende. Denna analys skall presenteras i samband 
socialnämnden i december 2021.  Detta skall vara genomfört till 
den 30 juni.  
Det skall i detta sammanhang betonas att när det gäller 
kommunens särskilda boende, så har samtliga också omfattande 
renoveringsbehov för att uppfylla dagens krav. Det gör 
att förvaltningen ser det beslut som tidigare har tagits av 
nämnden, och som nu är på gång, att tillskapa trygga boende för 
äldre på samtliga orter är ett viktigt åtagande. Kommunen har ett 
viktigt uppdrag i att forma och ge en god vård och omsorg för alla 
äldre. En satsning på att utveckla hemsjukvården, hemtjänsten, 
möjligheten till bostadsanpassning samt att införa trygga 
boende för äldre på alla orter är därför nödvändig.  
När det gäller beslutet om att avveckla platser inom särskilt 
boende så har förvaltningen fått i uppdrag att skyndsamt ta fram 
en analys för hur detta görs på bästa sätt, så som det beskrivs 
ovan.  
 
 
 
Bakgrund 
Lessebo kommuns äldreomsorg är indelat i fyra geografiska 
områden, Lessebo, Kosta, Skruv och Hovmantorp där samtliga 
orter har särskilt boende.  
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Medianvårdtiden på särskilt boende i Lessebo kommun är 2210 
dagar (2020) att jämföra med 777 för liknande kommuner. För att 
beviljas särskilt boende krävs biståndsbeslut enligt 
Socialtjänstlagen och nämnden har beslutade riktlinjer för 
biståndsbedömning. Antalet beviljade platser på särskilt boende 
har minskat över en femårsperiod, samtidigt som andelen äldre 
över 80 har ökat. Andelen platser som inte nyttjas, så kallade 
tomma platser, har ökat under samma period. Under årets första 
10 månader (2021) finns det i genomsnitt 11.7 lediga bostäder 
inom särskilt boende fördelat på samtliga orter. En faktor är att 
behovet av plats på särskilt boende minskat. Hösten 2019 lämnade 
BSV arkitekter och ingenjörer AB en rapport avseende 
kommunens lokalförsörjning för särskilda boenden där syftet var 
att utreda vilka förutsättningar befintliga boenden har för att 
uppfylla dagens och framtidens krav på särskilda boende. Samtliga 
befintliga boenden är inhysta i äldre byggnader, tillbyggda och 
eller ombyggda under 80-talet och tidigt 90-tal. Dessa har ur flera 
aspekter inte uppdaterats till dagens standard. 
Lessebo kommun (Socialnämnden) har som målsättning att vara 
en attraktiv arbetsgivare som kan behålla och rekrytera 
medarbetare för att möta framtidens behov. Vakanta tjänster finns 
på samtliga boenden. Att avveckla platser inom särskilt boende 
innebär att arbetet måste organiseras och planeras på annat sätt, 
vilket kommer innebära en förändring för hela verksamheten.    
 
   
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Utredning avveckling av platser inom särskilt boende Lessebo 
kommun.   

 
 

 
 
Annika Fröberg                                         
Socialchef,  Socialförvaltningen  
 
Maria Karlsson 
Processledare, Socialförvaltningen  
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1. Politiskt uppdrag 

Socialnämnden har 2021-11-24 gett förvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen av särskilda 
boendeplatser så att antalet platser motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det 
antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i genomsnitt varit 20 lediga 
platser. Förvaltningen skall skyndsamt ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att nå 
mest effekt och optimering.  Analysen skall även omfatta effekten på personal och bemanning samt 
att hur denna förändring skall genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom 
särskilt boende. Denna analys skall presenteras i samband socialnämnden i december 2021.  Detta 
skall vara genomfört till den 30 juni. 

Det skall i detta sammanhang betonas att när det gäller kommunens särskilda boende, så har 
samtliga också omfattande renoveringsbehov för att uppfylla dagens krav. Det gör att förvaltningen 
ser det beslut som tidigare har tagits av nämnden, och som nu är på gång, att tillskapa trygga boende 
för äldre på samtliga orter är ett viktigt åtagande. Kommunen har ett viktigt uppdrag i att forma och 
ge en god vård och omsorg för alla äldre. En satsning på att utveckla hemsjukvården, hemtjänsten, 
möjligheten till bostadsanpassning samt att införa trygga boende för äldre på alla orter är därför 
nödvändig. 

När det gäller beslutet om att avveckla platser inom särskilt boende så har förvaltningen fått i 
uppdrag att skyndsamt ta fram en analys för hur detta görs på bästa sätt, så som det beskrivs ovan. 

2. Metod 
Utredningen har tagit del av tidigare utredningar gällande särskilt boende, statistik och data från 
verksamheten, samt andra rapporter.  

3. Boendeformer 
Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 
på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Särskilt boende. Ett särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende för de med omfattande 
omvårdnadsbehov som ges med stöd av socialtjänstlagen. Med särskilt boende avses boende som 
tillhandahåller bostäder för heldygnsvistelse tillsammans med vård- och omsorgsinsatser för äldre 
personer med behov av särskilt stöd. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och 
hemsjukvård dygnet runt. Särskilt boende beviljas utifrån Socialtjänstlagen där den enskilde bedöms 
ha ett omfattande omvårdnads- och omsorgsbehov. Bedömningen ska utgå från en individuell 
helhetsbedömning, vilket innebär den enskildes fysiska, sociala, psykiska, medicinska och 
existentiella behov. Att den enskilde inte önskar insatser i ordinärt boende räcker inte som skäl för 
att bevilja särskilt boende. Inte heller bristen på bostäder. Man kan inte heller ställa sig i kö för ett 
särskilt boende utan det är behovet som styr. Ett gynnande beslut om särskilt boende ska verkställas 
Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § SoL ska enligt 16 kap. 3 § SoL verkställas 
omedelbart. I Lessebo kommun sker inflyttning till särskilt boende i genomsnitt inom 14.1 dagar från 
utredningsstart (2021).  
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Korttidsboende Ett korttidsboende är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller psykiskt 
funktionshindrade som ger möjlighet rehabilitering för individen eller för avlastning för anhöriga eller 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitel 1§. 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport, ”Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre, 2021-
1-7187”, att andelen äldre i särskilt boende minskar. De olika faktorerna som påverkar behovet av 
tillgång till särskilt boende är förutom den demografiska utvecklingen också hur hemtjänsten är 
organiserad, hur hemsjukvården är utformad, hur hälsan ser ut för de äldre, om det finns insatser för 
att förlänga kvarboendet, exempelvis det förebyggande arbetet, anhörigstöd och mötesplatser. Även 
vilka politiska beslut som fattas är avgörande och hur mycket information kommunen har om hur 
äldre personer vill bo i framtiden.  

Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar som innebär att varje kommun ska planera och ta fram 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka fastställs av kommunfullmäktige. De ska förutom att 
uppdateras minst en gång per mandatperiod också följas upp varje år av verksamheterna. 
Socialnämnden har skyldighet att medverka i samhällsplaneringen där en del handlar om att påverka 
bostadsområden inom kommunen, både nya och äldre. Enligt Socialtjänstlagen ska nämnden inte 
bara inrätta särskilda boenden utan också verka för att dessa bostäder blir goda för de äldre.  

  

4. Demografi 
 

Förväntad andel invånare 80+ år 2025 i Lessebo kommun: andel 7,8 % att jämföra med 
prognos för 2021 då andelen invånare 80+ uppgår till 5,8 %. 

1. Förväntat antal invånare 80+ år om 5 år i kommunen dividerat med förväntat antal invånare totalt om 5 år i kommunen. För att göra 
framskrivningen används antal levande födda barn, avlidna, inflyttade och utflyttade som registrerats under året. Med hjälp av denna 
information skattas fruktsamhet, mortalitet, antal inflyttare, inflyttarfördelningar och utflyttarrisker efter ålder och kön. Skattningarna 
ligger sedan till grund för beräkningen av den framtida utvecklingen av antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade. Observera att denna 
framskrivning endast bygger på statistik som finns tillgänglig nationellt och ska inte förväxlas med prognoser som kommunerna själva tar 
fram. Källa: SCB (tidigare Statisticon AB)  
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Befolkningsprognos Lessebo 

 

Enligt tidigare utredning, ”Anpassning av särskilda boendeplatser 2021” flyttar individer i genomsnitt 
in på särskilda boenden när de är 86,7 år i Lessebo kommun. Vilket innebär att antal individer som 
flyttar in på särskilt boende minskar med 3–8 % till år 2029. Därmed ses inget ökat behov av särskilda 
boende platser vilket innebär att tomma platser kommer att finnas framöver utifrån prognoserna.  

Enligt rapport från SKR, så var antalet personer 80 år eller äldre som erhöll hemtjänst eller särskilt 
boende oförändrad under perioden 2007-2018. Under samma period har antalet äldre över 80 år 
ökat, vilket innebär att andelen som erhöll insatser minskade. Det har också skett ett skifte från 
särskilt boende till hemtjänst.   

 

5. Äldreomsorgen Lessebo kommun 
Lessebo kommuns äldreomsorg är indelat i fyra geografiska områden, Lessebo, Kosta, Skruv och 
Hovmantorp, där samtliga orter har särskilt boende. Lessebo, Kosta och Skruv har även 
demensboenden.  

Medianvårdtiden på särskilt boende i Lessebo kommun är 2210 dagar (2020) att jämföra med 777 för 
liknande kommuner. Att medianvårdtiden är hög kan ha flera olika orsaker där en av orsakerna kan 
vara tidigare beslut fattat av Kommunfullmäktige 2009-09-06, att personer över 75 år beviljats 
särskilt boende utan föregående behovsprövning.  För att beviljas särskilt boende krävs 
biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen och nämnden har beslutade riktlinjer för biståndsbedömning. 
Medianvårdtiden kan också påverka tillgången på platser, att väntetiderna är högre vid en lång 
medianvårdtid och tvärtom. Dock så visar statistiken att väntetiden är kortare, 66 dagar från 
ansökningsdatum till inflyttning, att jämföra med liknande kommuner där väntetiden är 77 dagar 
(2020) 

 

 Biståndsbeslut särskilt boende 
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År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 211130 

Bifall 30 25 28 32 27 20 22 

Avslag 5 0 1 0 0 4 4 

 

Antalet beviljade platser på särskilt boende har minskat över en femårsperiod, samtidigt som 
andelen äldre över 80 år har ökat. Andelen platser som inte nyttjas, så kallade tomma platser, har 
ökat under samma period. Under årets första 10 månader finns det i snitt 11.7 lediga bostäder inom 
särskilt boende fördelat på samtliga orter. Orsakerna till att behovet minskat är flera. En viktig faktor 
är att behovet av plats på särskilt boende minskat. Andelen avslagsbeslut är förhållandevis få vilket 
kan tolkas som att de som ansöker också har så omfattande behov att de också beviljas särskilt 
boende. En förklaring kan vara en väl fungerande hemtjänst och att äldre personer både ges 
möjlighet och förutsättningar att bo kvar hemma längre.  

2020 hade totalt 58 personer insatsen särskilt boende. I utredningen, Lokalbehov särskilt boende 
Lessebo kommun framgår antal uppskattade platser till 63 inklusive korttidsplatser och 
demensplatser. Den demografiska prognosen visar att andelen äldre över 80 beräknas öka marginellt 
de kommande åren.  

 

 

Statistik särskilt boende, Lessebo kommun 2021. Antal beviljade platser, antal avslagsbeslut, lediga 
platser totalt och antal avslutade insatser.  
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Statistik antal lediga platser per särskilt boende oktober månad, 2020, 2021. Antalet lediga platser 
har ökat på samtliga boenden förutom i Skruv som hade fler lediga platser oktober 2020. Årets övriga 
månader faller samma mönster.  
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Källa: Kolada 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt Boende
Lessebo Liknande kommuner

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
38 619 33 600

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+
148 635 136 029

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
1 365 465 989 730

Externa lokalintäkter särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+
2 363 1 791

Brukare 65+ i särskilt boende äldre, antal
58 93

Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar
2210 777

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde

66,0 83,0
Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i 
ordinärt boende med hemtjänst, månaden före inflytt till särskilt boende, 
timmar/hemtjänsttagare

79,8 45,6

Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median
- 85,7

Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex
- 83,8

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%)
74,0 80,4

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
97,0 90,6

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%)
33,0 28,0

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
83,0 87,4
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6. Kostnader för äldreomsorgen 

 
Belopp       Åab       

  Utfall Budget Utfall Budget 

Inkl PO 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Övertid 1 337 1 107 0 0 3,2 2,6 0,0 0,0 

Fyllnad 1 175 992 0 0 2,8 2,4 0,0 0,0 

OB 8 224 7 821 7 490 7 818 19,6 18,6 17,8 18,6 

Timvik 12 389 11 663 6 807 6 779 29,5 27,8 16,2 16,1 

Löner 39 829 40 073 51 100 52 671 94,8 95,4 121,7 125,4 

Semesterlöner 2 112 1 949 0 0 5,0 4,6 0,0 0,0 

Sjukfrånvaro 2 130 2 118 1 233 1 233 5,1 5,0 2,9 2,9 

Totalt 67 196 

65 722 

Tom nov 66 631 68 501 160,0 

156,5 

Tom nov 158,6 163,1 

 

Kostnaderna avser personalkostnader för äldreomsorgen inom samtliga områden. Kostnaderna för 
övertid, fyllnadstid och för timvikarier följer samma nivåer över tid, även för 2019. När det gäller 
utfallet för 2021 avser det till och med november månad.  

 

Driftkostnad särskilt boende, internlarm. Vid avveckling av ett boende så kan inte uppsägning ske i 
sin helhet i de lokaler där även demensboenden inryms. De delar som avser tillbehör kan sägas upp 
innan avtalsperiodens slut.  

Total kostnad per år och verksamhet.  

Kostnader internlarm  Kr. per år 

  

Berghälla 25 850 

Sjöglimten 29 550 

Kosta 35 000 

Furugården 31400 

Totalt: 121800 
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Intäkter avseende hyror per boende inklusive korttidsboenden. När det gäller korttidsplatser utgår 
dock kostnad per dygn och inte per månad.  Intäkterna avser per månad vid full uthyrning per särskilt 
boende. I dagsläget har ingen verksamhet intäkter för full uthyrning, men det boende som har lägst 
intäkter är Kosta som har störst hyresbortfall på grund av låg beläggning.  

 

Hyresintäkter  Kr. per månad 

  

Berghälla, 14  lgh 53 800 

Sjöglimten, 16 lgh,  74 055 

Kosta, 19 lgh,  35 000 

Furugården, 17, lgh 78 918 

  

  

  

 

 

7. Byggnader/ Fastigheter  
 

Hösten 2019 fick Bsv arkitekter & ingenjörer AB i uppdrag att ta fram en rapport avseende 
kommunens lokalförsörjning för särskilda boenden. Syftet var bland annat att utreda vilka 
förutsättningar befintliga boenden har för att uppfylla dagens och framtida krav på särskilda boende.  

Samtliga befintliga boenden är inhysta i äldre byggnader, tillbyggda och eller ombyggda under 80-
talet och tidigt 90-tal. Dessa har ur flera aspekter inte uppdaterats till dagens standard.  

Byggnadernas underhåll är också väldigt skiftande, vissa har genomgått större ytrenoveringar medan 
andra inte åtgärdats på många år.  

Samtliga boenden har större källarutrymmen, dessa utgör en betydande överkapacitet då behovet av 
verksamhetslokaler, förråd, service- och teknikutrymmen etc. i källarplan inte på långa vägar 
motsvarar de stora ytor som finns att tillgå. 
 

 

 

 

  

Uthyrd yta är i förhållande till den faktiska ytan   
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Namn Uthyrd yta, m 
BOA 

Verksamhetsyta, m 
BOA+LOA 

Faktor 

Lessebo 983 2384 0,41 

Hovmantorp 853 1595 0,53 

Kosta 1227 3308 0,37 

Skruv 1209 2497 0,48 

BOA=Boarea, lägenheter. LOA=Lokalarea, kontor omklädning  
 

Nuvarande energikostnader 

Boende Energikostnad/år 

Berghälla 669 642 kr 

Sjöglimten 734 502 kr 

Kosta servicehus 812 631 kr 

Furugården 623 143 kr 

 

Berghälla 
Byggnaderna nyttjas av flera olika kommunala verksamheter så som dagverksamhet enligt 
Socialtjänstlagen, daglig verksamhet enligt LSS, hjälpmedelsförråd, administration och 
hemsjukvården. Det är inte aktuellt med förändring eller avveckling i dessa delar.  
 
Boendet har idag 14 lägenheter, varav 12 stycken enrumslägenheter med sovalkov och ett litet kök. 
Det finns 2 stycken tvårumslägenheter med kök. Alla lägenheter har toalett med dusch och förråd 
vägg i vägg med lägenheten. Alla lägenheter har även balkong. Dessutom finns 4 korttidsplatser som 
är små till ytan och bedöms ha ett mer omfattande renoveringsbehov än övriga lägenheter.  

Underhållsbehov: 
Berghälla är det boende som är i sämst skick enligt BSV:s rapport. Utformningen är av äldre 
institutionell typ och renoveringsbehovet är påtagligt både i boendedelar och 
gemensamhetsutrymmen. En omfattande renovering behöver göras för att höja nivån till dagens 
standard. Badrummen uppfyller exempelvis inte dagens tillgänglighetskrav vilket i vissa lägenheter 
även gäller för betjäningsytor runt säng. Ventilationen behöver moderniseras.  

 

 

 

Sjöglimten 
Detta boende har generellt en äldre standard både i boendedelar och gemensamhetsutrymmen. 
Boendet har idag 17 stycken lägenheter, varav 2 är korttidsplatser. 
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Lägenheterna uppfyller i vissa avseenden ej dagens krav. Badrummen uppfyller inte nuvarande 
tillgänglighetskrav vilket i vissa lägenheter även gäller för betjäningsytor runt säng. Det finns även 
ytor kring entré- och innerdörrar som inte klarar tillgängligheten. 

I boendet finns väggar med blåbetong och konstaterat radon. Även markradon har konstaterats. 
Mätningar har dock visat att de ligger under dagens gränsvärden för vistelsedelarna. 

I tidigare renovering har platta tak ersatts med resta takstolar med plåttak. Utförandet har dock 
gjorts utan kondensskydd på insidan vilket orsakat fuktutfällning på vind och läckage vid tidigare 
takfönster som fortfarande finns kvar men är överbyggda. Takkonstruktionen är en riskkonstruktion 
och åtgärder kan bli nödvändiga för att förebygga framtida problem. 

Underhållsbehov: 
Boendet är av äldre standard och i behov av modernisering. Dessutom finns kända problem med 
radon samt riskkonstruktioner med tanke på fukt som kan kräva ytterligare åtgärder. Ventilationen 
behöver moderniseras för att uppfylla dagens behov. 

Kosta servicehus 
Detta boende genomgick en stor ytskiktsrenovering för cirka två år sedan. Det har 29 stycken 
boendeplatser, varav 13 särskilda boenden, 6 ordinära boenden och 3 korttidsplatser, samt 
demensboendet Gläntan med 6 särskilda boendeplatser och 1 korttidsplats.  

Underhållsbehov: 
Boendet är nyrenoverat. Vissa personalutrymmen samt mindre verksamhetsutrymmen så som bad 
(vilket ej nyttjas längre) är i behov av nya ytskikt då de inte ingick i tidigare renovering. Ventilationen 
är inte uppdaterad vilket kan bli en framtida åtgärd för att höja inneklimatet till dagens standard. 
Främst är det under varma sommarperioder som bristerna visar sig. Badrummen klarar ej heller 
dagens tillgänglighetsmått för denna typ av boende även om de är förhållandevis rymliga. 

Furugården 
Detta boende består idag av tre byggnadskroppar. Boendet är av äldre standard likt övriga, den 
gamla västra låga delen är i sämre skick än den senare tillbyggda östra. Här finns 25 stycken 
boendeplatser varav 16 särskilda boenden, 1 korttidsplats samt demensboendet Tallkotten med 8 
stycken lägenheter. 

Underhållsbehov: 
Boendet är av äldre standard och kräver underhåll både invändigt och utvändigt. Detta gäller även 
installationerna.  Badrummen klarar inte dagens tillgänglighetsmått och måste åtgärdas. 

 

 

 

 

Sammanfattning av underhållsbehov 
Samtliga boenden har behov av underhåll gällande brister i ventilation och badrummen klarar inte 
dagens tillgänglighetsmått. Berghälla är i sämst skick och har ett omfattande renoveringsbehov.  
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2021-12-01 genomförde Anticimex en inspektion av utrymmen efter skyddsrondsprotokoll på 
Berghälla på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Sammanfattningsvis gör Anticimex bedömningen att fastigheten är i behov av underhåll då den är i 
slitet skick.  

 
Alternativ användning av befintliga särskilda boende. 

Utifrån dokumenten som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram 2020-08-25 ”Fastighetspåverkan 
vid olika alternativ för särskilt boende i Lessebo kommun” och BSV rapport finns följande alternativa 
användning av fastigheterna. 

I Lessebo kan delar av fastigheten användas för hyreslägenheter men rivningsarbete behöver göras 
och en ny detaljplan behöver tas fram för bostadsändamål. Om lägenheter användas som 
seniorboende krävs omfattande ombyggnation för att uppnå en god tillgänglighet. I Hovmantorp bör 
fastigheten rivas och en ny detaljplan tas fram för bostadsändamål. I Kosta är byggnaden lämplig för 
hyreslägenheter, företagshotell, föreningslokaler. I Skruv är dela av byggnaden är lämplig för 
hyreslägenheter (Loftgångarna är lämpliga för seniorbostäder). Delar av byggnaden är av dålig 
byggteknisk standard och rivning föreslås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ekonomisk kalkyl 
Vid avveckling av särskilt boende. Avser personalkostnader inklusive natt. Hemtjänst och 
demensboende är exkluderade. Avser även hyreskostnader, intäktsförluster, samt övriga kostnader 
per boende.  
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I dagsläget finns det vakanser på samtliga orter. Den enhet som har flest vakanta tjänster är Kosta. 

Bedömning är att behov av hemtjänst kvarstår i respektive område oavsett avveckling.  
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Personalkostnaden visar den faktiska kostnaden enligt budget per särskilt boende inklusive natt och 
vad minskningen vid en avveckling omvandlat i årsarbetare och personalbudget blir per boende 
exklusive hemtjänst. Vakanta tjänster är ej medräknade utan beräkningen är gjord utifrån 
personalbudget.  

 

 

 
9. Brukarperspektiv 

Flera av dagens lokaler är idag inte ändamålsenligt utformade för att möta de behov och krav som 
finns på ett modernt äldreboende. Särskilt Berghälla i Lessebo har ett omfattande renoveringsbehov 
för att nå upp till dagens krav då varken tillgänglighetskraven i badrummen uppfylls eller vissa 
betjäningsutrymmen. Det innebär en svårighet att tillgodose boendes enskilda behov.  

Att säkerställa seniorboende på samtliga orter är viktigt för att nämnden ska upprätthålla en god 
kvalitet i vård och omsorg för de äldre. Kontinuiteten är viktig för att de äldre ska känna trygghet, att 
det är en så personcentrerad kontakt som möjligt. Vid en avveckling av platser på särskilt boende är 
det även viktigt med information och dialog med brukare och deras anhöriga kring processens gång 
och vad det kan komma att innebära för den enskilde individen. Dialog kommer även föras med 
brukarorganisationerna.  

 

 

Väntetiden till särskilt boende kan komma att öka något om antalet platser minskas. De brukare som 
fortsättningsvis har behov av särskilt boende kommer att få det, oavsett avveckling eller inte. 
Riktlinjerna för biståndsbedömning av särskilt boende är inte förändrade utan 
myndighetsutövningens uppdrag att bedöma behov av särskilt boende följer de gällande riktlinjerna 
för handläggning inom socialtjänstlagen i Lessebo kommun. 

I Koladas nyckeltal avseende nöjdhet, kvalitet och resultat och området trygghet – framgår följande 
statistik av äldres uppfattning av kvaliteten i Lessebo kommuns äldreboende.  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

2017 2018 2019 2020 

89 88 93 83 

Socialstyrelsens undersökning av äldres uppfattning av kvaliteten i äldreboenden. 

Av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att 
det för uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet, och 
att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 
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10. Medarbetarperspektiv 

Att avveckla platser inom särskilt boende innebär att arbetet måste organiseras och planeras på 
annat sätt, vilket kommer innebära en förändring för hela verksamheten.   

Om ett särskilt boende avvecklas kommer bemanningsplanering underlättas på kvarvarande 
boenden och därmed skapas förutsättningar för god arbetsmiljö och flexibla arbetspass för 
medarbetarna. 

Vid avveckling av ett särskilt boende ges bättre möjligheter att bemanningen säkras och sårbarheten 
minskar. Det finns dock flera faktorer som måste beaktas. Om ett särskilt boende avvecklas så 
innebär det att befintlig personal måste utgå från andra arbetsplatser. Medarbetarna måste också 
ges möjlighet till delaktighet och där måste det finnas en tydlighet på vilket sätt medarbetarna kan 
vara delaktiga.  

För de medarbetare som idag är placerade på de aktuella boendena kan en process om övertalighet 
eventuellt komma att inledas. Men förvaltningens bedömning, bland annat utifrån antal vakanta 
tjänster, är att berörd tillsvidareanställd personal kommer kunna ges möjlighet till andra uppdrag 
inom verksamheten och att besparingen kommer hämtas hem i huvudsak på minskat antal 
timanställda och mindre övertidskostnader. 

Vad som framkommit i enkätundersökningen om heltid som norm är att flera medarbetare saknar 
körkort, vilket innebär hinder att ta sig till andra orter där kollektivtrafik inte finns tillgänglig.   

Att stänga 20 platser fördelat på samtliga boenden innebär att bemanningen förblir oförändrad. Det 
går inte heller att omfördela resurser utifrån nuvarande bemanning. Den sårbarhet som finns idag 
med vakanta tjänster och att bemanna vid oplanerad frånvaro kommer vara oförändrad, vilket 
innebär att arbetsmiljön påverkas negativt. Kostnaderna för timvikarier och övertidsersättning 
bedöms inte minska genom att enbart avveckla platser på flera olika boenden.  

 

 

 

11. Arbetsmiljöperspektiv 

 Enlig Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) ska arbetsplatser ha de 
lokaler och andra utrymmen som behövs med hänsyn till verksamheten, så att risken för ohälsa och 
olycksfall begränsas. En befintlig arbetsplats ska vara tillgänglig för de arbetstagare som behöver 
använda den. Bedömningen av vilka utrymmen som ska vara tillgängliga för att arbetstagarna ska 
kunna utföra sitt arbete ska göras av arbetsgivaren i samråd med de berörda arbetstagarna. 

 Personalutrymme ska vara tillgängligt. Placering, storlek och inredning ska vara anpassad till arbetets 
art och varaktighet, antalet arbetstagare som samtidigt nyttjar utrymmena och utifrån 
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arbetstagarnas funktionsförmåga. Arbetstagare som måste använder särskilda arbetskläder eller 
skyddsutrustning måste ha tillgång till omklädningsrum eller annat särskilt utrymme.  

 

 

Arbetsmiljöverket lyfter fram överbelastning som en av de huvudsakliga riskerna för dem som 
arbetar inom omsorg. Stress är något som kan förvärra riskerna att råka ut för belastningsskador. 
Stress med bland annat otillräcklighet är en förvärrande faktor. Att ha en underbemanning till följd 
av vakanta tjänster bedöms därför som ett arbetsmiljöproblem.  

 

 

 

 

 

 

 

12. Bemanning 
Bemanningen inom de olika boendena ser ut enligt följande omräknat till årsarbetare. Antalet 
vakanta tjänster inom särskilt boende uppgår till 9.22 årsarbetare där särskilt Kosta sticker ut med 
4.22 årsarbetare (särskilt boende). Att istället bemanna på färre enheter innebär att bemanningen 
måste organiseras om och att vakanser kan tillsättas med redan befintlig personal.  

 

         

  
Inkl natt 

Budg
et åa 

Tillsvidare
anställda 

Vakant 

Lessebo 27,53 Lessebo ÄO 6,85   2,78 

  Lessebo G 6,23 6,1 0,13 

  Lessebo ordbo 14,45     

Hovmantorp 
25,77 

Hovmantorp ÄO 9,68   0,29 

  
Hovmantorp 
ordbo 

16,09   0,75  

Kosta 18,6 Kosta ÄO 7,06 12,78 4,22 

  Kosta G 5,45 5,45 0 

  Kosta ordbo 6,09     
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Skruv 18,53 Skruv ÄO 6,35   1,8 

  Skruv G 6,23 4,6 1,63 

  Skruv ordbo 5,95     

  TOTALT 90,43   11,6  

  Personalbudget     

  exkl nattpatrull     

         

 

  

13. Kompetensförsörjning/ heltid som norm 
Lessebo kommun (Socialnämnden) har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare som kan 
behålla och rekrytera medarbetare för att möta framtidens behov. I arbetet med heltid som norm 
har nulägesanalysen visat på att socialförvaltningen har en låg andel heltidsanställda, 24% (2020), att 
jämföra med riket i stort (68%), samt Kronobergs län (57%). Svenska kommuner står inför 
omfattande pensionsavgångar. Bristen på medarbetare kommer vara stor inom vård och omsorg och 
Lessebo kommun är inget undantag. Det finns även en allt större rörlighet på arbetsmarknaden, 
vilket också ställer krav på attraktiva arbetsplatser som dels handlar om att nyrekrytera, men också 
få befintlig personal att stimuleras, utvecklas och trivas. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs 
att Lessebo kommun erbjuder såväl chefer som medarbetare goda förutsättningar för att utföra ett 
bra arbete som är hållbart och hälsosamt.  

Arbetsmiljö, bemanning och organisation är viktiga faktorer som påverkar när det gäller 
förutsättningarna för heltidsarbete. Att ha tre istället för fyra särskilda boenden skulle kunna 
innebära en höjd grundbemanning på kvarvarande boenden. Genom en ökad grundbemanning 
minskar också sårbarheten vid arbetstoppar och oplanerad frånvaro. Det i sig kan leda till minskad 
ohälsa och färre sjukskrivningar då förutsättningarna och arbetsmiljön förbättras. 

 

14. Tidigare utredningar särskilt boende  
• Kvalitativa för- och nackdelar med att renovera nuvarande särskilda boenden jämfört med 

att bygga ett nytt boende. 2020-04-28 
• Lokalbehov särskilt boende  
• Fastighetspåverkan vid olika alternativ för särskilt boende i Lessebo kommun 2020-09-01 
• Framtidens särskilda boende – sammanfattning av två förslag 2020-09-07 
• Komplettering av utredning särskilt boende i Lessebo kommun  
• Utredning gällande särskilt boende i Lessebo kommun 2021-08-31 

 

15. Välfärdsteknik 
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Socialstyrelsens definition på välfärdsteknik: ”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att 
få en funktionsnedsättning”. Utvecklingen inom välfärdsteknik går fort. I studien ”Välfärdsteknik i 
äldreomsorgen, Socialdepartementet, kommittédirektiv 2018:82” framgår att användningen av 
välfärdsteknik förväntas ha positiva effekter för både brukare, anhöriga, personal och verksamheter. 

 När det gäller verksamheter kan en ökad användning av välfärdsteknik ge en effektivisering, men det 
förutsätter och innebär också förändrade arbetssätt.  

 

Genom att använda välfärdsteknik ökar också möjligheterna till en högre kvalitet genom att 
personalen får mer tid till omsorgsarbetet med större kvalitet, vilket också bidrar till en bättre 
arbetsmiljö om det leder till minskad stress och färre belastningsskador.  

I ”SKL:s rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre särskilt 
boende, 2016” framgår också att digitaliseringen medger helt nya möjligheter och att i större 
utsträckning ta tillvara på de äldres egna förutsättningar och förmågor. Framförallt kan digitala 
lösningar användas på särskilda boende för att öka självständighet, trygghet och digital delaktighet. 
Sensorer för att uppmärksamma behov, nattkameror och diverse kommunikationshjälpmedel är 
exempel på detta.    

Att fortsätta utveckla välfärdstekniken och digitala hjälpmedel inom Lessebo kommun och särskilt 
boende är viktigt utifrån ett brukarperspektiv, men också utifrån ett medarbetarperspektiv.  

 

16. Barnrättsbaserat beslutsunderlag  

Beslut som rör barn ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med 
FN:s konvention om barnets rättigheter. De fyra grundprinciperna i barnkonventionen ska vara 
vägledande och beaktas. 

Förändring eller nedläggning av ett särskilt boende kan beröra barn i kommunen vars mor- och/eller 
farföräldrar eventuellt bor på särskilt boende. Med barn avses alla som är under 18 år. I vissa fall, 
särskilt om barnen är små, kan barnperspektivet innebära att omfattningen av insatser eller 
utförandet av insatserna delvis bestäms utifrån beaktande av barnens bästa. Om beslut fattas om 
avveckling av ett särskilt boende måste ett barnrättsbaserat beslutsunderlag tas fram som besvarar 
följande frågeställningar innan ett eventuellt verkställande.  

• Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art.2) 
• Barnets bästa (art. 3) Vad är bäst för barn, på kort och lång sikt? På vilket sätt har man tagit 

hänsyn till barnens bästa i beslutet? 
• Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) Hur påverkar beslutet barnets 

rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på 
(vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling 

• Rätt till delaktighet och inflytande (art. 12). 
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17. Bedömning/ konsekvensanalys 
Att bo eller arbeta på ett särskilt boende har framförallt några viktiga funktioner. Det ska vara en god 
och bra boendemiljö samtidigt som det ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö.  

Lessebo kommun har särskilda boenden på samtliga orter vilket innebär förhållandevis få platser per 
ort. Boendena är inte heller utformade och anpassade utifrån dagens krav på särskilda 
boendeplatser. Att avveckla boendeplatser på flera orter innebär inte i sig någon kostnadsbesparing 
om samtliga orter ska bemanna som tidigare. Om verksamheten ska bemanna med färre personal då 
antalet platser minskar uppstår en ökad sårbarhet som bedöms påverka arbetsmiljön negativt. 
Risken att kostnader för timvikarier och övertidskostnader ökar ytterligare bedöms som stor med 
anledning av de många vakanserna, vilket påverkar arbetsmiljön negativt. För brukarna kan det 
innebära att kontinuiteten försämras vilket också kan leda till otrygghet.  

Det särskilda boende som över tid haft flest tomma platser är Kosta med i snitt 5 till 6 tomma platser. 
Av totalt 13 platser motsvarar detta nästan en så stor andel som att hälften av platserna står tomma 
och outnyttjade. För november månad innebär det 6 lediga platser. Möjlighet finns även att 
omvandla de 3 korttidsplatserna till särskilt boende, vilket innebär att totalt 9 platser.  

Lessebo, Skruv och Hovmantorp har enbart enstaka lediga platser. För att möjliggöra en avveckling av 
ett särskilt boende är bedömningen att Kosta är det boende som har kapacitet att ta emot flest 
boende från andra orter. Att istället avveckla Kosta skulle logistiskt innebära en större utmaning och 
istället behöva ske succesivt när platser på andra orter blir tillgängliga. Det innebär i sig en än större 
svårighet att bemanna Kosta under en avvecklingsperiod, vilket framförallt riskerar att påverka 
kontinuiteten och kan skapa otrygghet hos de boende.  

Lokalerna i Kosta bedöms utifrån tidigare utredningar vara i bättre skick än övriga och då särskilt 
Berghälla i Lessebo. Att då motivera att hyresgäster i Kosta flyttas till ett boende i Lessebo som 
bedöms ha fler brister och inte vara tillräckligt ändamålsmässigt utformade i exempelvis badrum 
bedöms därför inte som rimligt utan snarast riskera att kvaliteten försämras för de som får flytta.  
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Processen, att inrätta seniorboenden på samtliga orter pågår och frågan ska lyftas i Lessebo Hus 
styrelse för vidare hantering.  

Vid en minskning av antal platser på särskilt boende kan behovet av hemtjänst öka något. Arbetet 
med rehabiliterande förhållningssätt, att arbeta förebyggande och att de äldre ges möjlighet att bo 
kvar hemma längre med hjälp av rätt stöd och insatser bedöms kunna leda till en mer 
kostnadseffektiv vård och omsorg. Arbetet kräver dock att det tas fram en modell för arbetet.  

Att fortsätta utveckla välfärdstekniken och digitala hjälpmedel bedöms också kunna effektivisera 
arbetet på sikt och möjliggöra att personalen får mer tid till omsorgsarbetet. 

Att avveckla platser på samtliga boenden innebär att en översyn måste göras av bemanningen. Om 
avveckling sker av befintligt antal tomma platser innebär det att Kosta kan avveckla flest antal 
platser, motsvarande 6 platser (november 2021).  

Vid en minskning av antalet platser bör även minskning av antal årsarbetare ske motsvarande antal 
platser. I dagsläget har Kosta vakanser motsvarande 4,22 årsarbetare och ett sätt kan vara att inte 
återbesätta vakanta tjänster om antal platser minskar. Det i sig innebär en risk för en försämrad 
arbetsmiljö då färre personer ska bemanna dygnets timmar, vilket skulle kunna innebära fler 
helgpass och delade turer.  

 Att avveckla boendeplatser på flera orter innebär inte någon besparing vad det gäller 
lokalkostnader, kostnader för larm och andra omkostnader utan kostnaderna kommer kvarstå.  

Vakanta tjänster.  Idag har samtliga enheter vakanta tjänster. Den enhet som har flest vakanta 
tjänster är i december (2021) Kosta. Hovmantorp är den enhet som har minst antal vakanser.  
Kompetensförsörjningen, att rekrytera och bibehålla medarbetare är en förutsättning för att bedriva 
en verksamhet av god kvalitet och kontinuitet. Fler mindre enheter innebär också en ökad sårbarhet 
med svårigheter att bemanna. Då verksamheten idag har 9,09 vakanta tjänster (åar) på samtliga 
boenden så innebär det att både planerad och oplanerad frånvaro är svårt att hantera.   

Kostnaderna för övertid/ fyllnadstid och timvikarier har över tid varit hög. Andelen utförd tid av 
timvikarier/ visstidsanställda uppgår för 2020 till 19% att exempelvis jämföra med Tingsryd där 
andelen tid uppgår till 13% och för Uppvidinge 14%. Kostnaderna för övertid/ fyllnadstid och 
timvikarier motsvarar 37,1 årsarbetare (2019). Verksamheten kommer fortsättningsvis att ha behov 
av timvikarier, men inte i samma omfattning. Att istället omvandla resurserna och höja 
grundbemanningen genom färre boenden skulle vara mer kostnadseffektivt, leda till bättre kvalitet 
och kontinuitet hos de boende samtidigt som arbetsmiljön förbättras och behovet av timvikarier 
minskar. 

Att avveckla särskilt boende i Lessebo innebär inte någon förändring för demensboendet i Lessebo, 
Vikingagården, eller för övriga demensboenden i kommunen. Avveckling av särskilt boende i Lessebo 
kommer inte heller att innebära någon förändring när det gäller hemsjukvårdens lokaler. Vid en 
avveckling av särskilt boende i Lessebo innebär det att verksamheten måste finna annan lämplig lokal 
för träffpunktsverksamhet då detta ska finnas på samtliga orter. Vid en avveckling av ett särskilt 
boende är det av särskild vikt att beakta Lessebo kommuns värdighetsgaranti för äldre och då särskilt 
den enskildes delaktighet, att fortsätta leva utifrån sina vanor, sin identitet och personlighet.  

18. Tidsplan 
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Förvaltningen måste ta fram en tidsplan för en avvecklingsperiod.  Förvaltningen undersöker 
möjligheterna att säga upp kringkostnader såsom larm. Förvaltningen undersöker om annan 
verksamhet kan bedrivas i nuvarande lokaler. 

Under avvecklingsperioden kommer behovet av bemanning på Berghälla att minska i takt med 
avflyttningarna. Personal kan tillfälligt komma att omplaceras till enheter i avvaktan på permanenta 
placeringar. 

Steg 1. Att kommunstyrelsen behandlar socialnämndens framställan skyndsamt, att avveckla särskilt 
boende, Berghälla, Lessebo. Att ärendet därefter skickas till Kommunfullmäktige för beslut.  

Steg 2. Att information lämnas till boende, anhöriga, brukarorganisationer, personal och 
fackförbund.  

Steg 3.  Förhandling enligt § 11 MBL. 

Steg 4. Planering av flytt för boende. 

 

 

19. Förslag till beslut 
Att socialnämnden fattar beslut om att avveckla särskilt boende i Lessebo, Berghälla.  

Att socialnämnden framställer till Kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla särskilt 
boende i Lessebo, Berghälla.  

Att socialnämnden beslutar om ett omgående intagningsstopp på Berghälla, Lessebo. 

 

20. Källor 
”Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre, 2021-1-7187”, Socialstyrelsen 

”Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre särskilt boende”, 
SKL 2016 

”Välfärdsteknik i äldreomsorgen”, Socialdepartementet, kommittédirektiv 2018:82 

”Arbetsplatsens utformning” AFS 2020:1 

”Bsv arkitekter & ingenjörer ab” Rapport 2019 

”Fastighetspåverkan vid olika alternativ för särskilt boende i Lessebo kommun” Rapport 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020 

Socialtjänstlagen 

Kolada 

 

 

 

Annika Fröberg Maria Karlsson Göran Liljedahl 
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Socialchef   Processledare  Verksamhetsutvecklare 

 

Anna Rosander Ulrika Elgborn  

Verksamhetschef Verksamhetschef 

 

 

687

http://www.lessebo.se/


Lessebo Kommun 

Att: Kommunstyrelsen 

365 80 Lessebo 

 

Angående beslut om att avveckla särskilt boende på Berghälla i Lessebo 

 

Styrelsen i Lessebo PRO har idag haft ett styrelsemöte, det första efter socialnämndens beslut om att 
avveckla det särskilda boendet på Berghälla. Tyvärr så måste vi på grund av pandemin ställa in 
planerat medlemsmöte den 24/1 där vi skulle diskutera frågan med våra medlemmar. 

Ärendet skall enligt plan upp för beslut i kommunfullmäktige den 28/2, vi har inga möjligheter att 
samla våra medlemmar innan dess, därför har styrelsen idag fattat följande beslut: 

Vi begär att ärendet återremitteras till socialnämnden. 

 

Det beslut man fattat löser inte problemen med de brister som finns på samtliga boenden i 
kommunen. 

På alla fyra orter finns mer eller mindre omfattande problem som måste åtgärdas, boendemiljön för 
våra äldre är inte tillräckligt bra, arbetsmiljön för personalen är inte tillfredställande. Vi vill att man 
presenterar ett förslag som visar hur särskilt boende skall se ut när alla beslut är fattade. 

 

Är tanken att det skall finnas på alla fyra orter? 

Eller är avsikten att hålla fast vid förslaget beslut om att avveckla bara Berghälla? 

Eller planerar man ett helt nytt särskilt boende på en ort där man samlar alla som beviljas särskilt 
boende? 

 

Vi delar uppfattningen att bristerna i lokalerna är så stora att åtgärder måste göras, detta borde 
gjorts för länge sedan.Vi ser det också som positivt att nämnden tar dessa problem på allvar, men 
föreslagen lösning anser vi är fel. 

Vad vi vill ha är ett nytt, komplett förslag där vi och andra berörda PRO föreningar får tid och 
möjlighet att diskutera dessa förslag med våra medlemmar, något som tyvärr är svårt i dessa 
pandemi tider. 

De  beslut som skall fattas påverkar vår äldreomsorg under lång tid, därför anser vi att det är viktigt 
att besluten blir rätt, hellre än snabbt. 

 

Lessebo  2022-01-13 

Styrelsen i Lessebo PRO 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 23 Dnr 2022/8-1.3.1 
 

Digitaliseringsstrategi för Lessebo 
kommun 2022-2025 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagen 
digitaliseringsstrategi för åren 2022-2025. 

 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun beslutade 2019-03-12 om en digitaliseringsplan 
som har börjat genomföras. För att komma vidare i arbetet med 
digitaliseringen i kommunen behöver en digitaliseringsstrategi antas 
med tydligare ansvarsfördelningar och målsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
Digitaliseringsstrategi Lessebo kommun 2022-2025 med datum 
2022-01-18 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-01-18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Digitaliseringsstrategi 2022-2025 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen 
digitaliseringsstrategi för åren 2022-2025. 
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun beslutade 2019-03-12 om en digitaliseringsplan 
som har börjat genomföras. För att komma vidare i arbetet med 
digitaliseringen i kommunen behöver en digitaliseringsstrategi 
antas med tydligare ansvarsfördelningar och målsättningar. 
 
Bakgrund 
Digitaliseringsplanen som beslutades 2019-03-12 gav kommunen i 
uppdrag att skapa handlingsplaner för digitalisering i varje 
förvaltning. Detta har nu skett inom ramen för ett 
digitaliseringsprojekt som pågått sedan 2020 i kommunen och 
som nu är i avslutningsfasen. Något som har identifierats via detta 
projekt är behovet av en tydligare digitaliseringsstrategi med 
ansvarsfördelningar, integrering i den vanliga 
verksamhetsutvecklingen och förbättrad målstyrning. Detta har 
lett till att ett förslag till digitaliseringsstrategi för åren 2022-2025 
tagits fram. 
 
Konsekvenser 
Beslutet bedöms bidra till ett tydligare arbete med digitalisering i 
de verksamheter och insatser där digitalisering kan leda till 
mervärde. Det blir en tydligare ansvarsfördelning och 
uppföljningsmöjlighet som går att följa upp ner i verksamheternas 
planeringar. 
 
Förväntade effekter är mer effektivt arbete med digitalisering, 
ökad nytta av den verksamhetsutveckling som sker och att det 
arbete som sker med digitalisering är ändamålsenligt och möjligt 
utifrån de resurser som finns i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Digitaliseringsstrategi Lessebo kommun 2022-2025 med datum 
2022-01-18 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 

2022-01-18 

 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 

 

 
 
Jenny Rydhammer 
Digitaliserings- och informationssäkerhetssamordnare 
Kommunledningsförvaltningen 
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Dokumentets typ: Strategi 

Datum för antagande:  

Beslut av:  
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Inledning 
Dagens samhälle erbjuder många möjligheter via arbetet med digitalisering. Detta sker samtidigt som 

personer och företag som finns och verkar i kommunerna efterfrågar mer av kommunens tjänster 

även via digitala verktyg och medier1. 

Den moderna tekniken används dagligen för att få tag på de tjänster och den information som 

efterfrågas via olika digitala alternativ. För många är det digitala mötet i till exempel skolan eller 

socialförvaltningen ett bra alternativ till det fysiska mötet. Invånarna förväntar sig i allt högre grad ett 

snabbt, enkelt och säkert sätt att kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha 

möjlighet till inflytande genom digitala kontakter. Genom att erbjuda ändamålsenliga och effektiva 

sätt att ta del av kommunens tjänster och information kan kvaliteten, effektiviteten och 

delaktigheten förbättras. 

Att arbeta med digitalisering innebär inte att det är någon separat utveckling utan är en del av den 

ordinarie verksamhetsutvecklingen med stöd av den digitala utvecklingen. Att enbart arbeta med 

digitala verktyg utan att även anpassa arbetssätt innebär en begränsad effekt och därmed behöver 

kommunen arbeta med digitalisering som en helhet. 

Lessebo ska vara en kommun som följer med sin tid, som möter invånarens behov av enkla, 

ändamålsenliga och användarvänliga tjänster. Det ska vara enkelt och tryggt för våra invånare att 

möta Lessebo. Vi ska erbjuda en hög servicegrad utifrån de behov som de som bor och verkar i 

kommunen har. 

Mål 
Lessebo kommun arbetar med digitalisering utifrån de fem delmål som finns i regeringens 

digitaliseringsstrategi2: 

1. Digital kompetens 

2. Digital trygghet 

3. Digital innovation 

4. Digital ledning 

5. Digital infrastruktur. 

Utifrån dessa målområden arbetar Lessebo med en målbild för kommunen i stort. 

”Lessebo kommun arbetar med digitalisering på ett hållbart och ändamålsenligt sätt för att bidra till 

positiv samhällsutveckling för våra invånare, företagare och organisationer.” 

 

Det innebär att vi arbetar med digitalisering utifrån dessa punkter: 

 

• Hållbarhet – Det vi gör är genomförbart utifrån de resurser vi har. 

• Ändamålsenligt – Det vi gör sker utifrån de behov som identifierats. 

• Positiv samhällsutveckling - Vi arbetar med att få ut maximal nytta från den utveckling som 

sker och utvärderar det vi gör kontinuerligt. 

 

För att uppnå målbilden och de överordnade målen arbetar Lessebo kommun med ett flertal delmål. 

 
1 SKR, undersökning april 2020 om invånarnas inställning till digital service. 
2 Digitaliseringsstrategin - Regeringen.se, Diarienummer: N2017/03643/D 
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Delmål 
En enklare vardag för invånare och företagare  

Det ska vara enkelt och säkert att få kontakt med Lessebo kommun och ta del av kommunens 

tjänster på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Detta sker bland annat via kommunens e-tjänster. 

De digitala och analoga tjänster kommunen erbjuder ska vara enkla, effektiva, säkra och utformade 

utifrån användarnas behov. Behoven fångas bland annat upp via medborgardialoger och 

företagsträffar. Det ska vara lätt för användarna att göra rätt. 

Lessebo kommun stödjer innovation och delaktighet  

Lessebo kommuns information finns tillgänglig digitalt om det inte finns hinder för detta. Det innebär 

att vi tillgängliggör öppna data i högre grad. Öppna data innebär möjligheter för våra invånare, 

medarbetare, företagare och organisationer att skapa innovativa tjänster. Detta innebär att 

kommunen följer Europaparlamentets och rådets direktiv om öppna data3. 

Den ökade tillgängligheten till kommunens data bidrar också till en högre insyn och delaktighet i 

demokratin och kommunens verksamhet. 

Hög kvalitet, service och effektivitet i verksamheterna.  

Lessebo kommun arbetar effektivt med de möjligheter som de digitala verktygen erbjuder och vår 

infrastruktur gör att detta är möjligt. Den information som användarna behöver finns tillgänglig när 

de behöver den. 

Kommunen arbetar aktivt med att bibehålla en hög säkerhet för den information som kommunen 

behandlar, det innebär att kommunen arbetar med årshjul för ett systematiskt 

informationssäkerhetsarbete över hela kommunkoncernen. Kommunen utvärderar och följer upp 

arbetet regelbundet. 

För att arbetet med digitalisering i kommunen ska få hög effekt så samordnar kommunen de verktyg 

och system som finns för förbättrade funktioner. Kommunen arbetar också med att utveckla 

arbetssätt som tar hjälp av de digitala verktyg som finns för att skapa maximal effekt i 

digitaliseringsarbetet.  

Kommunen arbetar med att kartlägga kommunens processer för att se hur dessa kan utvecklas för 

att bli effektivare. Vi automatiserar de processer som bidrar till mest nytta. Alla förbättringar som 

sker följs av passande kompetensutveckling för att säkerställa att rätt kompetens finns för att 

säkerställa att förbättringar får positiv effekt. 

Huvudsakliga metoder 
För att uppnå de mål som kommunen beslutat om används flertalet metoder. De huvudsakliga 

metoderna är dessa: 

Nyttorealisering 
Grundprincipen i nyttorealisering är att kommunen arbetar strukturerat med förarbete, 

genomförande och utvärdering för att säkerställa att det vi gör får den effekt som förväntas. 

Kommunen tar stöd av Myndigheten för digital förvaltnings vägledning inom detta4. 

 
3 EUR-Lex - 32019L1024 - EN - EUR-Lex (europa.eu), EUR-lex, Document 32019L1024, 2019 
4 Nyttorealisering | DIGG 
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Processorienterad verksamhetsutveckling 
Kommunen arbetar aktivt med att kartlägga de processer som finns i verksamheterna för att på det 

sättet kunna utveckla processerna med stöd av digitala verktyg. Det innebär att bryta ner allt som 

sker i de olika processerna och se vad som kan förbättras utifrån de behov som identifierats. 

Kommunen använder en beslutad arbetsmetod för detta. 

Digitalt först 
Det är en princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och passande, ska vara 

förstahandsval i kommunens kontakter med privatpersoner och företag. De digitala arbetssätten ska 

övervägas i varje verksamhetsutveckling för att säkerställa att kommunen arbetar med digitalisering i 

de verksamheter där den gör mest nytta.  

Ansvar och genomförande 
Kommunstyrelsen fastställer digitaliseringsstrategin som ska gälla för Lessebo kommun. Ansvaret för 

genomförandet av digitaliseringsstrategin hanteras sedan i kommunkoncernens nämnder, utskott 

och bolag. 

Roll Ansvar 

Kommunstyrelse • Tar beslut om digitaliseringsstrategi och ger uppdrag till 
kommunchef 

Kommunchef • Övergripande ansvar för uppföljning. 

• Ger uppdrag till förvaltningschefer för genomförande. 

Förvaltningschef • Ansvar för sin verksamhets arbete med digitalisering. 

• Följer upp sin verksamhets arbete med digitalisering och 
rapporterar till kommunchef. 

• Utser medarbetare som arbetar operativt med att 
genomföra arbetet. 

Utsedd tjänsteperson • Genomför arbete med digitalisering på uppdrag av 
förvaltningschef. 

 

Varje förvaltningschef är ansvarig för arbetet med digitalisering i sin förvaltning. Detta innebär att de 

ska se till att det sker verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i förvaltningarnas 

verksamhetsplanering utifrån de mål som står beskrivna i digitaliseringsstrategin. Det kommer inte 

vara separata handlingsplaner för arbetet med digitalisering utan det sker i varje verksamhets 

verksamhetsplanering. Förvaltningschefer har även ansvar för uppföljning och utvärdering av den 

verksamhetsutveckling som beslutas i verksamhetsplaneringen.  

Förvaltningscheferna tar stöd av sina förvaltningar kring att utföra verksamhetsutvecklingen med 

stöd av digitaliseringen utifrån punkterna hållbarhet, ändamålsenlighet och positiv 

samhällsutveckling. 
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Det innebär att digitaliseringsstrategin tolkas i verksamhetsplaneringen och leder till aktiviteter. 

Dessa aktiviteter utvärderas som kan leda till behov av revidering av digitaliseringsstrategin. 

För att möjliggöra förändringarna har också kommunkoncernen ett övergripande digitaliseringsråd 

som är rådgivande och utredande för verksamheterna. Det innebär att om en förändring har en 

digital del så tas det upp i digitaliseringsrådet för vidare hantering.  

Utvärdering och revidering 
Digitaliseringsstrategin följs upp och utvärderas årligen och revideras vid behov. Ansvar för att detta 

genomförs ligger på kommunchef som kan delegera detta till annan chef. Om strategin förändras ska 

detta också leda till förändringar i kommunkoncernens verksamheter och verksamhetsplanering. 

Ordlista 
Automatisering – innebär att man låter tekniken utföra ett arbete som annars skulle behöva göras 

manuellt. 

Öppna data –  Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, och det är en möjlighet till 

utveckling av många smarta och nyttiga samhällstjänster. Allt från effektiviseringar inom sjukvården 

till praktisk information om kollektivtrafik och skolmatsedeln bygger på öppna data.Mer info via 

denna länk. 

Informationssäkerhet – de olika åtgärder som görs för att hindra att information läcker ut, förändras, 

förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. 

Digitaliseringsråd: Kommunkoncernens övergripande rådgivande samling kring digitalisering där 

medarbetare från olika delar av kommunkoncernen finns med och utreder olika frågor och gör 

arbetet med digitalisering möjligt. 

 

Digitaliseringsstrategi

Verksamhetsplanering

Aktiviteter

Utvärdering

698

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data


  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 24 Dnr 2021/406-1.2.7 
 

Återrapportering av internbudgetar 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera 
informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunens budgetprocess, ska samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen återrapportera sina fastställda internbudgetar till 
kommunfullmäktige i februari varje år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Beslut och internbudget för kommunstyrelsen 2022 
Beslut och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2022 
Beslut och internbudget för myndighetsnämnden 2022 
Beslut och internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2022 
Beslut och internbudget för socialnämnden 2022 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återrapportering av nämndernas 
internbudgetar 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunens budgetprocess, ska samtliga nämnder 
och kommunstyrelsen återrapportera sina fastställda 
internbudgetar till kommunfullmäktige i februari varje år. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut och internbudget för kommunstyrelsen 2022 
Beslut och internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2022 
Beslut och internbudget för myndighetsnämnden 2022 
Beslut och internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2022 
Beslut och internbudget för socialnämnden 2022 
 

 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 252 Dnr 2021/380-1.3.1 
 

Internbudget för kommunstyrelsen 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internbudget för 
kommunstyrelsens ansvarsområde 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt antagen tidplan ska respektive nämnd anta internbudget för 
2022 utifrån de ramar som kommunfullmäktige har beslutat.  
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för budgetförslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 188 
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Förslag till internbudget för kommunstyrelsen 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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Dokumentets typ: Internbudget 
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Verksamhetsbeskrivning  
Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar den centrala politiska verksamheten, 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunledningsförvaltningen. Här 
redovisas också verksamheterna revision, valnämnd och överförmyndare. Under 
kommunstyrelsen sorterar även kommunledningskontoret, näringsliv, landsbygdsutveckling, 
destinationsutveckling, turism, bibliotek, kultur & fritid, färdtjänst, arbetsmarknadsenheten, 
räddningstjänsten, måltidsverksamheten, upphandling/inköp samt mark och beredskap.  
Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som 
koncernstyrelse och som styrande, ledande och samordnande organ under 
kommunfullmäktige.  

 

Förvaltningschefen har ordet 
Samhället är i ständig utveckling och som kommun behöver vi ha en idé om hur vi vill vara i 
framtiden för att klara vårt uppdrag: Att skapa en väl fungerande välfärd och service till alla 
invånare. Med basen i Vision 2040 siktar Lessebo kommun i vår utvecklingsstrategi 2025 att 
bli 10 000 invånare. Målsättningen är att alla invånare – befintliga och presumtiva – ska se 
fördelarna med att bo och verka i Lessebo kommun. För att målet ska kunna uppnås, har 
följande områden prioriterats för kommande utvecklingsarbete. Boende och livskvalitet, barn 
och ungas uppväxt samt demokrati och service.  

För att nå målet om 10 000 invånare måste det genomföras såväl satsningar på byggnation av 
bostäder, skolor och förskolor, utbildning, omsorg, näringsliv och våra orter. Fler invånare 
leder också till ökade skatteintäkter och det kan betala för de satsningar som kommunen 
behöver genomföra.  

En av våra utmaningar är att minska vår arbetslöshet, skapa en snabb etablering och det är 
hela samhällets stora utmaningar. Detta är inte enbart kommunens ansvar utan det gäller att 
ha en bra samverkan med flera aktörer för att nå fram till ett bra resultat. 
Arbetsmarknadsenheten är i ständig utveckling med ett arbete kring integration och att 
arbeta med invånare att få ut invånare i sysselsättning och därmed också minska det 
ekonomiska biståndet. En viktig del i detta arbete är samverkan med enheten för ekonomiskt 
bistånd och lärcenter. Vår lokala överenskommelse med arbetsförmedlingen behöver stärkas 
ytterligare. 

Kommunallagens bestämmelser medför en skärpning av den strategiska ledningen av 
kommunens verksamhet och ägarstyrningen samt ökar betydelsen av riskhantering och 
utvärdering. Utifrån detta har en genomlysning av hur ägaren ska styra och samordna 
kommunens helägda och majoritetsägda bolag skett under våren 2021. Utifrån utredningen 
har kommunfullmäktige beslutat att bilda ett ägarutskott 2023. Kommunstyrelsen har 
beslutat att under 2022 inrätta ett ägarråd med samma syfte som ägarutskottet.  

Regeringen har antagit en strategi som anger inriktningen för digitaliseringspolitiken. 
Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Lessebo kommun antog under 
2019 en digitaliseringsstrategi på övergripande nivå, som bland annat lyfter fram 
digitaliseringens potential kopplat till tjänster för medborgarna och effektivisering av 
verksamheterna. Vi har även tagit fram en handlingsplan för digitalisering samt bildat ett 
kommunövergripande digitaliseringsråd för att kraftsamla och samverka inom 
kommunkoncernen.  
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Lessebo kommun har en värdegrund som omfattar alla anställda. Gemensamt med alla 
chefer i kommunen har vi arbetat fram en ledarskapspolicy som bygger på värdegrunden. 
Ledarskapspolicyn är vägledande i vårt utvecklingsprogram för våra chefer som har påbörjats 
under 2021. Vi har även inlett ett processarbete gällande tillitsbaserat ledarskap. 
Tillitsbaserat ledarskap är ett förändringsarbete för både chefer, ledare och medarbetare.   

 

Budget 
Driftbudget politisk verksamhet (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige 730 772 772 972 772 

Kommunstyrelsen 2089 2 080 2 094 2 094 2 094 

Partistöd 488 488 488 488 488 

Revision 831 783 783 783 783 

Valnämnd 10 11 412 12 12 

Överförmyndare 990 1 090 1 090 1 090 1 090 

Summa 5 138 5 224 5 639 5 439 5 239 
 

Här redovisas den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
partistöd, revision, valnämnd och överförmyndare. Nämndpolitisk verksamhet redovisas per 
nämnd.  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: Arvode och ersättningar för 1,5 kommunalråd 
samt övriga arvode och timersättningar mm.  Under 2023 avsätts budgetmedel för utbildning 
av nya politiker. 

Partistöd: Utgår till samtliga representerade partier, 7 st. varav grundbidrag per parti uppgår 
till 6 338 kr och mandatstödet uppgår till 12 675 kr.  

Revision: Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret 
för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt 
kommunallagen och god revisionssed. 

Valnämnd: Val till riksdag, region och kommunfullmäktige sker under 2022.  

Överförmyndare: Bedrivs i gemensam nämnd tillsammans med Växjö (som är 
värdkommun), m fl.  
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Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Styr- & ledning 3 257 2 038 2 037 2 037 2 037 

Kommunledningskontoret 19 834 23 942 25 052 24 752 24 452 

Näringsliv 2 271 2 395 2 250 2 250 2 250 

Bibliotek 5 498 4 777 4 724 4 724 4 724 

Kultur, Fritid & Turism 8 864 11 663 14 174 13 574 13 574 

Färdtjänst 1 744 1 695 1 695 1 695 1 695 

Arbetsmarknadsenheten 5 989 6 185 6 428 6 428 6 428 

Räddningstjänst 11 765 11 169 11 272 11 272 11 272 

Måltidsverksamhet 998 100 0 0 0 

Mark, beredskap mm -798 558 506 506 506 

Summa 59 421 64 522 68 138 67 238 66 938 

      

Totalt KS 64 559 69 746 73 777 72 677 72 177 

 
Kommentar till driftbudget 
Justering för löneökning 2021 är gjord på alla verksamheter samt justering av 
arbetsgivaravgifter, vilka sänks från 40,15% till 39,75%. Även justering av kapitalkostnader 
(avskrivningar och internränta) och internhyror har gjorts utifrån aktuella underlag. 

Styr- & ledning: Här redovisas kommunchef samt centrala medlemsavgifter till bl.a. SKR.  

Kommunledningskontoret: har en central funktion inom kommunen. Enheten har ansvar för 
strategisk planering och ger administrativt stöd (kansli, ekonomi, personal) åt 
kommunfullmäktige, utskotten och kommunstyrelsen. Men även ansvarsområden som 
kommunikation, marknadsföring samt IT redovisas här. Omfördelning utav budget för 
friskvårdsaktivteter, kostnad för HUL samt pensioner har gjorts, då de tidigare haft en för låg 
kostnadsbudget. Budgetmedel har tillförts för en förlängning utav tjänsten som 
digitaliseringssamordnare avseende helår 2022, en visselblåsarfunktion samt 
trygghetsskapande åtgärder i kommunen. 

Näringsliv: ska stimulera, stärka och stödja näringsliv, handel och besöksnäring och vara ett 
stöd för ökad tillväxt och nyetableringar inom näringslivet. Justering utav budgetmedel 
avseende projekt inom Leader Sydost, samt anpassning utav budget för andra pågående 
projekt. 

Biblioteken: är viktiga mötesplatser där fysiska och digitala böcker erbjuds men även ett stort 
antal andra medier och tjänster.  
 
Kultur, fritid och turism: Här redovisas fritidsanläggningar såsom sporthall, elljusspår, bad 
och idrottsplatser. Även campingar, fritidsgård och bidrag till föreningar redovisas här. 
Budgetmedel avseende bidrag till konstgräsplan i Lessebo har beaktats 2022, separat beslut 
innan utbetalning krävs. Från 2023 avsätts ytterligare 500 tkr till vidareutveckling utav 
fritidsgårdsverksamheten. Den största justeringen av budgeten avser hyra för det nya 
kulturhuset i Lessebo som innehåller bibliotek, fritidsgård samt kulturskola. 
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Färdtjänst: Den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg ska utformas så att så många 
som möjligt ska kunna använda den. Färdtjänsten är till för de invånare som på grund av 
funktionsvariation har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.  

Arbetsmarknadsenheten: består av två delar. Arbetsmarknad där utgångspunkten är att fler 
invånare kommer i egenförsörjning och integration där syftet är att ge våra nyanlända en bra 
start i vårt samhälle. Inom arbetsmarknad finns Intern service, Miljöverkstan, Byggåterbruk 
samt tygåterbruk. Även feriearbetare redovisas här. Tjänsten som arbetsmarknadscoach 
permanentas och budgetmedel tillförs, 630 tkr.  

Räddningstjänsten: ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda 
och rädda människor, egendom och miljö. 

Måltidsverksamhet: Maten och måltidsmiljön ska skapa förutsättningar för ett 
välbefinnande. Förutom näring ska måltiden också vara en plats för sociala kontakter något 
man ska se fram under dagen.   

Mark, beredskap mm: Kommunen ska ha en markberedskap som möjliggör att målen om 
nybyggnad kan uppfyllas på kommunal mark för både kommunalt bolag och privata aktörer.  

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunledningskontoret 2 650 3 200 4 750 3 650 3 050 

Bibliotek 0 0 50 0 50 

Kultur, Fritid & Turism 1 505 200 200 200 200 

Måltidsverksamhet 411 200 400 200 200 

Mark, beredskap mm 0 1 000 1 000 1 000 1 000 

Totalt 4 566 4 600 6 400 5 050 4 500 

 

Kommentar till investeringsbudget 
Kommunledningskontoret: Investeringarna avser främst IT, såsom PC-utrustning samt ny 
server. Budgetmedel för nytt budget- och prognossystem avsätts också. 
Bibliotek: Inventarier. 
Kultur och Fritid: Utskottets disposition samt tillgänglighetsanpasssning/mötesplatser.  
Måltidsverksamhet: Köksutrustning.  
Mark och byggnader som kommunstyrelsen förfogar över.  
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Framtida behov och verksamhetsförändringar  
Styr- & ledning 
Vi står inför en del utmaningar gällande budget 2022. Vi behöver arbeta med våra kostnader 
utifrån effektivitet där det handlar om att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg 
kostnad som möjligt. Samtliga förvaltningar ska identifiera ett par områden/verksamheter 
som speciellt ska genomlysas utifrån effektivitetsbegreppet. Det handlar om att få en högre 
kvalitet till en lägre kostnad. Vi kommer också att fortsätta arbeta med 
verksamhetsutveckling med en antagen processmetod där fler verksamheter ska 
processkartläggas under 2022. 

Kommunledningskontoret 
Kommunen har antagit en digitaliseringsstrategi och har arbetat fram en handlingsplan för 
våra digitala processer. Samtidigt ska vi följa vilka kostnadseffektiviseringar digitaliseringen 
ska medföra. Fortsatt arbete med utveckling av den grundläggande IT-miljön för att på bästa 
sätt kunna möta verksamheternas behov. Fullfölja och implementera i hela organisationen 
arbetet med varumärket Lessebo. Marknadsföring av vår kommun ska fortsätta som ett led i 
utvecklingsstrategi 2025.  Inom ramen för kontaktcenter kommer samarbete ske med övriga 
koncernen gällande service och digitala tjänster.  Inom kommunikationsområdet kommer en 
fortsatt utveckling ske inom film, ljud och sociala medier.  2022 är valår, mycket arbete 
kommer att läggas på genomförande av valet och uppstart av en ny mandatperiod. 

Näringsliv 
Näringslivskontorets uppdrag är brett men med stort fokus på framtida tillväxt och 
utveckling för våra nuvarande företag och nya etableringar. Det möjliggörs bland annat 
genom att vi kan hålla en tät dialog och kontinuerligt jobba med hur vi förbättrar vår service 
gentemot våra företag/företagsamma.  

Bibliotek 
Det övervägande största behovet biblioteksverksamheten står inför är bemanning. Även med 
meröppna bibliotek (snart 2st) är det många besökande som inte är självgående i sina 
ärenden utan behöver hjälp av personal på plats och bemannande öppettider. Behovet av 
personal är också tydligt i t.ex. de språkfrämjande uppdrag som biblioteket har och genomför 
i samverkan med SFI, öppna förskolan, förskolor, föreningar, fritidsgård m.fl. Biblioteken är 
mötesplatser som behöver kunna hållas öppna och vara inbjudande. 

Kultur, Fritid & Turism 
Framtidens fritidsgård i Lessebo kommun behöver säkras med en tillsvidaretjänst för vår ena 
fritidsledare som hittills gått på projektmedel. 

För att utveckla verksamheten kring fritidsaktiviteter ytterligare behövs det även medel till 
löpande omkostnader exempelvis fika-inköp, grill, spel, busshyror för lov och simskolan. 

Färdtjänst 
Vi ska genomlysa våra kostnader för färdtjänst så att vi har en kostnadseffektiv färdtjänst.  
Det sker i samverkan med Region Kronoberg parallellt med arbetet med en ny upphandling. 

Arbetsmarknadsenheten  
Arbetsmarknadsenheten ska arbeta för ett ökat antal bidragstjänster som ger en möjlighet till 
ökad anställningsbarhet och ökad sysselsättning för våra invånare. En ökad samverkan med 
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ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten i syfte att gemensamt öka möjligheten för 
invånare att komma i arbete. En viktig del i arbetet är vår lokala överenskommelse – LÖK – 
med arbetsförmedlingen. Enheten kommer också att starta fler projekt kring integration så 
att våra nyanlända invånare kommer in i vårt samhälle på ett bra och snabbt sätt.  
Arbetsmarknadsenheten kommer att överta hanteringen av feriearbeten för våra ungdomar. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram där en del förändringar i 
organisationen finns med. Dessa förändringar kommer att kostnadseffektivisera 
organisationen.  2021 påbörjades en förstudie gällande gemensamt kommunalförbund för 
räddningstjänsten tillsammans med Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, 
Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge. Förstudien beräknas vara klar under 2022 och kan då 
ligga till grund för ett eventuellt beslut.            

Måltidsverksamhet 
Under 2022 kommer måltidsverksamheten fortsätta arbeta med styrning av 
livsmedelsinköpen. Vi kommer jobba med att laga mer mat från grunden för att höja kvalitén 
på våra måltider. För att kunna nå våra mål ska vi ständigt arbeta med arbetsmiljön. Vi ska 
ha medarbetare som mår bra och vill vara med och utveckla och utvecklas. 

Mark, beredskap mm 
Vi ska arbeta med vår markberedskap så att vårt bostadsförsörjningsprogram följs. Syftet är 
att öka antalet byggbara tomter för både bostäder och industrier.   
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Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje 
styrelse och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges 
mål. Till varje mål finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.  

Verksamhetsmål syftar till:  

• att staka ut den politiska färdriktningen  

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt  

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till  

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska 
ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. 
Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att 
ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av 
verksamhetsmålen. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och 
eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. 
Verksamhetsmålen är kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 
invånare år 2025. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.   

Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet  

Boende och livskvalitet  
Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 13,0 %   
Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). 
Bidrar till god ekonomisk hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 och 
8:6 samt Regionala utvecklingsstrategin.   
 
Främjandet av nya företag ska genomföras. Detta sker genom stark samverkan mellan 
företagsfrämjande aktörer i Kronobergs län. Lessebo kommun ska också samverka med 
företag genom kommunikation, synliggörande av utbildningar och besök. Vi ska också arbeta 
med sysselsättningsåtgärder genom samverkan med Arbetsförmedling och arbetsgivare och 
ett aktivt arbete med sökanden.  
 
Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna 
ska förbättras till index 1,98  
Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020). Målet kopplar till Agenda 
2030 mål 11:7 och 16:1.    
 
Vi ska arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder. Detta innebär aktiviteter som 
vuxenvandrare, grannsamverkan och dialog med invånare och företag. Samverkan med 
företag ska öka. Med ökad medvetenhet kring förebyggande åtgärder kan tryggheten öka. Det 
brottsförebyggande arbetet ska samordnas inom det Brottsförebyggande rådet.  
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Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 
personer  
Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). Bidrar till god ekonomisk 
hushållning. Målet kopplat till Regionala utvecklingsstrategin.  
 
Möjlighet till utomhusaktiviteter ska erbjudas i alla tätorter för att öka attraktiviteten. 
Besöksnäringen ska stärkas. Fler besökare i vår kommun leder till ökad möjlighet att man 
flyttar in. Tillsammans ska vi genom kommunikationsinsatser skapa en positiv och korrekt 
bild av kommunen. Etablering av nya företag och verksamheter ska främjas genom 
samordning och snabba kontaktvägar internt.  
 
Barn och ungas uppväxtvillkor 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har 
behörighet till gymnasiet ska öka till 70 %  
Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % (Läsåret 2019/20). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5.   
 
Insyn i arbetslivet för eleverna ska erbjudas genom att arbetsgivare uppmuntras att ta emot 
prao och praktik. Mötesplatser för studier ska erbjudas genom bland annat språkcafé och 
meröppet på biblioteken. Eleverna ska äta och ta till sig av skolmåltiderna med flera 
alternativ på menyn.  
 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö 
ska öka till 92 %  
Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). Målet kopplar till Länsgemensam 
folkhälsopolicy.   
 
En meningsfull fritid och ett aktivt kulturutbud ska erbjudas till alla barn. Det innebär att det 
ska bli enklare för barn att hitta rätt fritidsaktivitet och att man oavsett förutsättningar kunna 
ha en bra fritid. Trygghetsskapande arbete med fokus på unga ska samordnas. Det handlar 
framförallt som samordning i lokala Brottsförebyggande rådet. Satsa på att stärka ungas 
självkänsla genom entreprenörskap och Ung Företagsamhet. Kunskapen om ungas 
förutsättningar behöver öka genom att LUPPen genomförs.  
 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo 
kommuns grundskolor ska öka till 95 %  
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020).  
 
Kontakterna mellan skola och näringsliv ska stärkas. Det viktigaste verktyget är dialog. En 
aktiv fritid ska vara kopplad till skolverksamheten med fritidsledare och samverkan med till 
exempel föreningar. Eleverna ska äta skolmåltiderna och kommunikation ska göras kring hur 
kommunen arbetar med skolmåltiderna. Det utvecklingsarbete som sker i skolorna ska 
synliggöras genom kommunikation. 
 
Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun  
Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala 
utvecklingsstrategin.   
 
Möjligheterna att skapa nya digitala tjänster ska utvecklas. Det handlar om att driva på 
utvecklingen, samordna och ha systemansvar för ett stort antal system. Det ska också 
genomföras utbildningar i gemensamma system.  
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10 Internbudget för kommunstyrelsen  

 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever servicen som bra eller mycket 
bra ska uppgå till 70 procent.  
Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om upplevd service  
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.   
 
Öka dialogen mellan företrädare från kommunen och företag. Sker genom dialog och besök 
på företag. Kontaktvägarna in till Lessebo kommun ska synliggöras genom införande av 
kontaktcenter. Insynen i upphandlingar ska öka genom utbildningsinsatser till företagen.  
 
Kommunfullmäktiges mål: Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst 
index 79  
Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.  Utgångsläge: saknas. Målet 
kopplar till Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.   
 
Vi ska arbeta aktivt med att utveckla personalförmåner. Lessebo kommun ska upprätthålla 
ett tillitsbaserat ledarskap genom aktiva chefsutbildningar och positiv anda i 
samverkansavtal. Medarbetare och arbetssätt i Lessebo kommun ska synliggöras genom 
kommunikation.  
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2 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Verksamhetsbeskrivning  
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för utbildningen i Lessebo kommun. Inom ansvarsområdet 
ingår ett antal både frivilliga och obligatoriska skolformer. Kunskap och lärande går som en röd tråd 
genom verksamhetsformerna: förskola, fritidshem, grundskola inklusive förskoleklass, särskola, 
gymnasieskola, SFI och vuxenutbildning samt kulturskola.  
  
Inom barn och utbildningsnämnden finns även barn- och utbildningsförvaltningen och 
elevhälsoorganisationen. Förvaltningen arbetar för att vara ett stöd till enheterna men också för att 
leda och styra arbetet i enlighet med nationella styrdokument, kommunfullmäktiges mål och barn- och 
utbildningsnämndens vision. Elevhälsorganisationen arbetar för att stödja, kompetensutveckla och 
kompetenshöja hela verksamheten inom elevhälsofrågor samt arbeta med det medicinska ansvaret.  
  
Visionen för Barn- och utbildningsförvaltningen arbetades fram 2016.  Varje enhet arbetar med att 
bryta ner visionen till konkreta och uppföljningsbara mål. Visionen är ett stöd för alla delar i 
styrkedjan. Visionen är det gemensamma paraplyet, den gemensamma riktningen för att skapa en 
likvärdig förskola och skola i Lessebo kommun.  
  
Visionen: Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmanande 
undervisning, kommunikation och kreativitet för att göra skillnad för sig själv och andra, nu och i 
framtiden. 
 

Förvaltningschefen har ordet 
 Lessebo kommuns barn- och utbildningsförvaltning arbetar systematiskt och målmedvetet för att 
skapa förutsättningar för barn och elevers lärande. Utvecklingsarbete pågår som innefattar samtliga 
skolformer. Målet är ökad måluppfyllelse för att fler elever ska komma in på gymnasiet eller vidare i 
utbildning eller arbete.  I utvecklingsstrategin för Lessebo kommun siktar man på att 2025 bli 10 000 
invånare. Utbildningsverksamhet med god kvalitet är en viktig del för att nå målet.   
  
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2022 – vilket innebär fokus på ökad kvalité i 
undervisningen och därmed ökad måluppfyllelse. Allt arbete som sker inom hela förvaltningen följs 
upp i det systematiska kvalitetsarbetet för att kontinuerligt utveckla verksamheten vidare utifrån 
identifierat nuläge. Genom en tydlig kommunövergripande struktur kring det systematiska 
kvalitetsarbetet skapas ett underlag för varje nivå i styrkedjan där verksamheten synliggörs och beslut 
om nästa steg för utveckling fattas utifrån ett väl analyserat nuläge.  
  
Arbete för att förbättra förutsättningar gällande lokaler pågår: Under 2022 färdigställs tillbyggnad av 
Hackebackeskolan. Planering för tillbyggnad av Nyängskolan är påbörjad och under 2022 fortsätter 
arbetet. Enligt plan skulle ett flertal paviljonger avvecklas under 2021 men då en elevtillströmning 
skedde i början av augusti 2021 till Hackebackeskolan, behövdes paviljonger flyttas för att lösa 
situationen tills tillbyggnaden är färdigställd. Hösten 2022 fortsätter avvecklingen av paviljonger. 
Under 2022 öppnar en privat förskola i Hovmantorp med plats för ca 100 barn. Arbete pågår för att 
anpassa organisationen enligt nya förutsättningar.  
  
Rekryteringen av personal har de senaste åren blivit svårare när konkurrensen mellan kommuner 
ökar. Behörigheten i vår verksamhet ökade trots det markant under 2020 – våren 2021. På samtliga 
grundskolor var andelen legitimerade lärare över 90%. Under hösten 2021 har behörigheten sjunkit 
något då flertalet behöriga lärare är tjänstlediga och det har varit svårt att anställa utbildade vikarier.  
Utvecklingsarbetet är också ett samlat grepp kring strategisk kompetensförsörjning för att både 
behålla medarbetare men också attrahera nya medarbetare. Barn- och utbildningsförvaltningen 
arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare där elevers lärande, arbetsmiljö och utvecklingsarbete är i 
fokus. 
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3 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Budget 
Driftbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Politisk vht och adm 7 060 7 351 7 146 7 636 7 637 

Kulturskola 4 666 4 222 4 006 4 286 4 777 

Förskolor 64 622 65 942 64 852 63 907 64 048 

Fritidshem 7 918 10 372 7 813 7 668 7 397 

Grundskola F-9 127 747 127 007 133 494 130 242 129 712 

Särskola 11 875 14 213 16 102 16 584 16 982 

Gymnasieskola 49 392 49 637 47 813 48 136 49 389 

Vuxenutbildning 2 545 12 684 13 216 12 988 13 003 

Totalt 275 824 291 428 294 442 291 447 292 945 

  

Kommentar till driftbudget 
Politisk vht & administration: Digitaliseringstjänsten tas bort ur den kommunala budgeten under åren 
2021 och 2022 och finansieras då genom statsbidrag då arbetet gällande digitalisering behöver 
utvecklas vidare. I förslaget ligger tjänsten återigen i Barn- och utbildningsförvaltningens budget fr o 
m 2023.  

Kulturskola: Den kulturinriktning som erbjuds på kommunens F-6 skolor pausas under läsåren 
2021/22 och 2022/23. Fr o m läsåret 2023/24 föreslås den tas upp på nytt och medel till detta finns 
med i förslaget till budget. Kulturskolans organisation har utökats med en halv årsarbetare pianolärare 
fr o m läsåret 2022/23.  

Förskolor: En ny privat förskola startas upp i Hovmantorp under 2022. I dagsläget är det svårt att 
förutse hur det kommer att påverka de kommunala förskolor som finns på orten sedan tidigare. En 
anpassning av den kommunala förskoleorganisationen i Hovmantorp behöver ske när etableringen av 
den privata förskolan är klar. Volymanpassning efter ett förändrat antal barn inom Lessebo kommuns 
förskolor innan den privata etableringen finns med i budgetförslaget. 

Fritidshem: Organisationen har förstärkts efter ett förväntat ökat antal inskrivna barn under 
höstterminen 2022. 

Grundskola F-9: Volymanpassning efter ett förändrat antal elever inom Lessebo kommuns 
grundskolor finns med i budgetförslaget.  
Antalet elever som väljer annan kommuns grundskola eller friskola fortsätter att öka vilket medför att 
budgeten till interkommunala ersättningar utökas. 
Elevhälsan föreslås utökas med en tjänst som centralt placerad specialpedagog fr o m 2023. Tjänsten 
finansieras idag genom statsbidrag. 
 

Särskola: Budget 2022 anpassas efter det ökande antalet elever som utbyggnaden av en egen särskola i 
kommunen innebär.  

Gymnasieskola: Lessebo gymnasieskola anpassas efter en verksamhet som motsvarar 50 elever. De 
interkommunala ersättningarna har anpassats efter förväntat utfall under 2021. Utfallet är som vanligt 
helt beroende av hur programvalet inför ht 22 kommer att se ut. 
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4 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Vuxenutbildning: Beslut gällande möjlighet till kompetensväxling gäller från sommaren 2021. 
En lagändring föreslås från och med sommaren 2022, den innebär obligatorisk undervisningstid 
för de individer som har utbildningsplikt. Gymnasievux ökar i omfattning med anledning av ett 
ökat antal elever. 
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5 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Inventarier 1 795 1 100 3 510 2 150 500 

Totalt 1 795 1 100 3 510 2 150 500 
 

 

Kommentar till investeringsbudget 
Investeringarna 2022 avser framför allt inventarier till Hackebackeskolan, inventarier till klassrum 
samt kabeldragning till lärararbetsrum på Bikupan, inventarier till Lustigkulla skola och 
vuxenutbildning. Även en pott som fördelas till behov som uppstår under året finns med i förslaget till 
investeringsbudget. 2023 avser anslaget, förutom den centrala potten, NO-labbsalar alternativt 
klassrum på Bikupan, inventarier till särskolan samt klassrum och bibliotek på Kvarndammskolan. 
2024 avser pott till behov som uppstår under året. 
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6 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Framtida behov och verksamhetsförändringar  
Elevantalet håller sig under överskådlig tid på samma nivå utifrån folkbokföringen men osäkerheten är 
stor. Det är också en osäkerhet gällande antal asylsökande barn och elever i kommunen. Under hösten 
2020 och under 2021 har den här gruppen ökat och det är svårt att förutspå om barnen och eleverna 
kommer att stanna i kommunen. Ökat behov av omfattande särskilt stöd har identifierats då antalet 
barn med svåra medicinska och intellektuella svårigheter har drastisk ökat inom förskolan och skola 
men budgetanslaget är kvar på samma nivå som tidigare.  
 
Politisk vht & administration  
Utökad samverkan utifrån processen Barnens bästa gäller! I Kronobergs län kommer att påverka 
arbetet framöver då det finns behov av implementering, stöd i arbetet samt utveckling av processen.  
Från och med 2023 ligger digitaliseringstjänst återigen i Barn- och utbildningsförvaltningens budget.  
 
Kulturskola  
Den kulturinriktning som erbjuds på kommunens F-6 skolor fram till läsåren 2021/22 föreslås tas upp 
på nytt fr o m läsåret 2023/24 och medel till detta finns med i förslaget till budget. Från hösten 2022 
planeras det för en halvtid pianolärare då efterfrågan är mycket stor.  
  
Förskolor  
Förändrade förutsättningar då fristående huvudman bygger förskola i Hovmantorp. En anpassning av 
den kommunal organisationen måste ske. Under 2022 läggs Myran ner samt paviljong vid Prästkragen 
avyttras. Förskolan Violen planeras att avvecklas på sikt.  Större enheter skapar förutsättningar för 
samordning och ökad likvärdighet. Detta sker på Askungen i Hovmantorp, på Galaxen och Äventyret i 
Lessebo. Lokaler i behov av renovering i Kosta och Skruv. Ett ökat behov av omfattande särskilt stöd 
har identifierats då antal barn med svåra medicinska och intellektuella svårigheter drastisk har ökat 
inom förskolan.    
 
Fritidshem  
Fritidshemmen i de två mindre orterna ses över gällande möjlig samverkan med förskolan vid öppning 
och stängning för att möjliggöra högre personaltäthet när beläggning är som högst.  
  
Grundskola F-9  
Behov av att fortsätta kompetensväxla för att stärka det kompensatoriska uppdraget utifrån 
socioekonomiska faktorer och elevernas behov. Volymanpassa verksamheterna i 
Kosta.  Tillbyggnad och förändringar av lokaler vid Hackebackeskolan samt medel för att 
utrusta/kompletterar nya klassrum. Elevhälsan föreslås utökas med en tjänst som centralt placerad 
specialpedagog fr o m 2023. Tjänsten finansieras idag genom statsbidrag. Ett ökat behov av 
omfattande särskilt stöd är identifierat då antal barn med svåra medicinska och intellektuella 
svårigheter drastiskt har ökat inom skolan. Eventuell utökning/förändring av timplan och tioårig 
grundskola utreds nationellt, innan förslaget är klart är det svårt att se de ekonomiska 
konsekvenserna.  
 
Särskola  
Särskolans verksamhet fortsätter att växa då fler barn har behov av skolformen och fritidshem inom 
särskolan. Om beslut om 10-årig grundskola fattas kommer detta även påverka grundsärskolan. 
Planering för om och tillbyggnad av grundsärskolan åk 1- 6 samt fritidshemmet.  
 
Gymnasieskola  
Den lokala gymnasieskolan är svårplanerad ur ett personalperspektiv då vi fortsätter den ekonomiska 
planeringen för en rambudget motsvarande 50 elever. Ny inriktning på skolan gällande 
yrkesintroduktionsprogram förbereds i samverkan med arbetslivet.  
 
 
 
Vuxenutbildning  
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7 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

En förvaltningsövergripande plan för vuxenutbildningen behöver utarbetas. Tillgång till fler klassrum 
from augusti 2021 gör att verksamheten kan utvecklas. Ett Lärcentra är under uppbyggnad. Beslut 
gällande möjlighet till kompetensväxling gäller från sommaren 2021. I dagsläget svårt att överblicka 
påverkan på verksamheten. Nytt beslut gällande obligatorisk undervisningstid är på gång för att möta 
behovet av utbildning för de individer som har utbildningsplikt. Det innebär att kommunerna blir 
skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de vuxna nyanlända som 
tar del av insatser inom etableringsprogrammet och som bedömts omfattas av utbildningsplikt. 
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8 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje 
styrelse och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges 
mål. Till varje mål finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.  

Verksamhetsmål syftar till:  

• att staka ut den politiska färdriktningen  

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt  

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till  

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska 
ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. 
Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att 
ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av 
verksamhetsmålen. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och 
eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. 
Verksamhetsmålen är kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 
invånare år 2025. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.   

Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet  

Boende och livskvalitet  
Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 13,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021).Bidrar 
till god ekonomisk hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 och 8:6 samt 
Regionala utvecklingsstrategin.  

 
 
Strategi: Samarbete med kommunens näringsliv  
Aktivitet: Samverkan Skola- Näringsliv vad det gäller praoplatser för årskurs 8 -9, praktikplatser på 
gymnasiet samt starta Yrkesintroduktion, en ny inriktning på gymnasieskolan under hösten 2022. 
 
  
 

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna ska 
förbättras till index 1,98 

Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020). Målet kopplar till Agenda 
2030 mål 11:7 och 16:1.   

Strategi: Skapa trygga mötesplatser 

Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur och skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. 
Samskapa en trygg mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola.  

 

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 
personer 
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9 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). Bidrar till god ekonomisk 
hushållning. Målet kopplat till Regionala utvecklingsstrategin. 

Strategi: Se under målområde Barn och ungas uppväxtvillkor 

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har 
behörighet till gymnasiet ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % (Läsåret 2019/20). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5.  

Strategi: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet  
Aktivitet: Utveckla resultatrapporten med fler parametrar i analysen för måluppfyllelse årskurs 3, 6 
och 9 för att skapa ännu bättre underlag för beslut om insatser på huvudmannanivå. Utveckla 
resultatdialogerna som genomförs med rektorer och arbetslagsledare i grundskolan samt inför 
Nyckeltasdialoger tillsamman med rektorer.  
 
Strategi: Insatser gällande ökad skolnärvaro 
Aktivitet: Säkra förutsättningar för att verksamheterna arbetar systematiskt förebyggande, 
hälsofrämjande och åtgärdande för en ökad skolnärvaro.   
 
 
Strategi: Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande 
 Aktivitet: Genomförande av insatser i samverkan med Skolverket för ökad kunskap inom 
organisationen för att skapa bättre och bättre förutsättningar för nyanlända elever och flerspråkiga 
elever. Insatserna är avtalade och finansierade av Skolverket.  
 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö 
ska öka till 92 % 

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). Målet kopplar till Länsgemensam 
folkhälsopolicy.  

Strategi: Arbeta med trygghetsskapande åtgärder inom skolan  

Aktivitet: Genomföra trygghetsenkät under hösten för att tidigt på läsåret identifiera och förändra i 
verksamheten för ökad trygghet. Systematiskt arbete med analys av kränkningsanmälningar och 
utifrån det arbeta med trygghetsskapande insatser. Digitalisera systemet för incidentrapportering.     
  
Strategi: Skapa trygga mötesplatser för unga   

Aktivitet: Kulturskolan erbjuder verksamhet inom kultur och skapande i åldrarna 5 – unga vuxna. 
Samskapa en trygg mötesplats för fritidsgård, Bibliotek och Kulturskola. Samverkan med Kultur och 
fritidsförvaltningen gällande trygga aktiviteter med utgångspunkt i Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

 
 Strategi: Utveckla arbetet lokalt i enlighet med Barnens bästa gäller i Kronoberg!  
Aktivitet: Börja implementera arbetet med Barnens bästa gäller i Kronoberg! i samverkan med 
socialförvaltningen.  
Utveckla arbetet i enlighet med Barnens bästa gäller i Kronoberg! utifrån lokalt framtagen 
handlingsplan tillsammans med socialförvaltningen. 
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10 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns 
grundskolor ska öka till 95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020). 

 
Strategi: Genomför arbete som gör skolan till en närvarande och viktig del av orten  
Aktivitet: Systematiskt arbeta för att stärka kvalitet i undervisningen genom rektors verksamhetsbesök 
och kompetensutveckling utifrån vetenskaplig grund.  Arbeta för ökad samverkan skola- arbetsliv.  
 
Strategi: Synliggör arbetet som görs för ökad kvalitet i undervisningen, andel behöriga 
lärare och upplevd trygghet  
Aktivitet: Genom att presenterar det arbete som sker i olika sammanhang och genom olika forum. 
Sociala medier, nätverk utanför kommunen och genom kontakter med omgivande samhälle.    
 
 

Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever servicen som bra eller mycket 
bra ska uppgå till 70 procent. 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om upplevd service 
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

 

Kommunfullmäktiges mål: Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst 
index 79 

Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.  Utgångsläge: saknas. Målet 
kopplar till Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.  

Strategi: Arbeta med åtgärder för en ökad frisknärvaro  

Aktivitet: Arbeta med kommunövergripande strukturer gällande undervisningsprocesser och rutiner 
i årshjul för att underlätta planering av arbetstid. Årshjul för undervisande personal, rektorer och 
administrativa assistenter för att planera årsarbetstiden och minska arbetstoppar.   

Strategi: Utveckla chefs- och ledarskap genom utbildning  

Aktivitet: Utifrån vetenskaplig grund arbeta med ledarskap i ledningsgruppen för barn och utbildning 
genom bokcirklar och diskussioner. Nya rektorer samt biträdande rektorer 
genomför rektorsutbildningen.     

Strategi: Arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning    

Aktivitet: Barn och utbildningsförvaltningen arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare där elevers 
lärande, arbetsmiljö och utvecklingsarbete är i fokus. Förvaltningschefen ingår i ett arbetande nätverk 
genom Skolverket som arbetar med strategisk kompetensförsörjning under två år vilket avslutas 2022. 
Samverkan med fackliga organisationer enligt avtal HÖK 21 där handlingsplan för strategisk  
kompetensförsörjning ska tas fram.  
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11 Internbudget för barn- och utbildningsnämnden  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Myndighetsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-15 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 97 Dnr 2021/1-1.4.1 
 

Beslut om myndighetsnämndens 
internbudget för året 2022 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att fastställa budgeten inom nämndens 
ansvarsområde för år 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till internbudget 2022 är framtaget i enlighet med Lessebo 
kommuns budgetprocess och den av kommunfullmäktige antagna 
rambudgeten för år 2022. Internbudgeten består utav en driftbudget.  
 
Myndighetsnämnden verkar i en expansiv kommun där vi ser ett ökat 
byggande inom både bostadssidan och i vårt näringsliv. Att kunna 
erbjuda en snabb och smidig bygglovshantering är en viktig faktor för 
vår kommuns utveckling mot 10 000 invånare 2025.  
 
Antalet livsmedelsanläggningar har ökat något det senaste året, 
antalet uppföljande kontroller och anläggningar startade utan 
registrering har ökat markant och krävt mycket resurser. Året 2021 
har fortsatt präglats av Corona pandemin, trängseltillsyn har utförts 
och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
(2020:526) förlängdes till 2022-01-30 kommunerna har fortsatt 
tillsynsansvar. Arbetet med trängsel har delvis påverkat de övriga 
tillsynsområdena.  
 
Alkohol och tobakstillstånden handläggs av Växjö kommun och 
beslutas av myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden och dess 
handläggare har stor betydelse för vårt näringsliv och att kunna vara 
en partner i ett tidigt skede vid en utveckling av företagandet är ett 
vinnande koncept för nöjda kunder. 
 
Beslutsunderlag 
Internbudget för myndighetsnämnden 2022  
Beslut KF 2021-11-22 
Revidering av budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2025 
Reviderad budget 2022, antagen KF 21-11-22 
Tjänsteskrivelse 2021-12-01 
 
 

 
 

 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Dokumentets typ: Internbudget 

Datum för antagande: 2021-12-15 § 97 

Beslut av: Myndighetsnämnden
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2 Internbudget för myndighetsnämnden  

 

Verksamhetsbeskrivning  
Myndighetsnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet enligt Plan- och 
bygglagen, lagen om Lägenhetsregister, och kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Smittskyddslagen, Tobakslagen, 
Strålskyddslagen samt uppgifter inom lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden 
ansvarar även för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen och Lagen om anordnande av visst 
automatspel. Temporärt ansvarar nämnden även för lagen om trängsel på serveringsställen. 
 
Nämnden beviljar dispenser avseende strandskydd enligt Miljöbalken kap 7 samt är även 
tillsynsmyndighet enligt strandskyddslagstiftningen. Nämnden skall pröva tillåtligheten av 
anmälningspliktig verksamhet och avge yttrande vid prövning av tillståndspliktig verksamhet till 
länsstyrelsen eller Miljödomstolen. Nämnden skall avge yttrande i ärende gällande hantering och 
auktorisation av bilskrotare. Nämnden är lokal tillsynsmyndighet över tobakslagen i Lessebo kommun 
och svarar för tillsyn och kontroll av efterlevnaden av lag (2007:1455) och förordning (2008:30) om 
detaljhandel med nikotinläkemedel samt de föreskrifter som Läkemedelsverket meddelar med stöd av 
denna lag och förordning. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (1994:1738) 
gällande bl.a. tillståndsgivning och tillsyn vid alkoholservering samt ansvarar för ärenden enligt 
lotterilagstiftning. 
 
Myndighetsnämnden har inget eget förvaltningsorgan och har därmed inget personalansvar. 
Nämnden uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda och genomföra nämndens 
verksamhet.  

 

Förvaltningschefen har ordet 
Myndighetsnämnden verkar i en expansiv kommun där vi ser ett ökat byggande inom både 
bostadssidan och i vårt näringsliv. Att kunna erbjuda en snabb och smidig bygglovshantering är en 
viktig faktor för vår kommuns utveckling mot 10 000 invånare 2025. Antalet livsmedelsanläggningar 
har ökat något det senaste året, antalet uppföljande kontroller och anläggningar startade utan 
registrering har ökat markant och krävt mycket resurser. Året 2021 har fortsatt präglats av Corona 
pandemin, trängseltillsyn har utförts och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
(2020:526) förlängdes till 2022-01-30 kommunerna har fortsatt tillsynsansvar. Arbetet med trängsel 
har delvis påverkat de övriga tillsynsområdena. Alkohol och tobakstillstånden handläggs av Växjö 
kommun och beslutas av myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden och dess handläggare har stor 
betydelse för vårt näringsliv och att kunna vara en partner i ett tidigt skede vid en utveckling av 
företagandet är ett vinnande koncept för nöjda kunder. 
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3 Internbudget för myndighetsnämnden  

 

 

Budget 
Driftbudget (tkr) 
 

Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Politisk vht 208 257 264 264 264 

Totalt 208 257 264 264 264 
 

 

Kommentar till driftbudget 
Budgeten avser endast den politiska verksamheten. Nämnden som består av 5 ledamöter, 
sammanträder med 6 till 8 veckors mellanrum. I övrigt förekommer utbildningar och 
presidieträffar.  

 

Framtida behov och verksamhetsförändringar  
Nämndens verksamhet bygger på att de flesta ärenden hanteras via delegation. Ärenden som 
skall beslutas av nämnden blir beroende av mötesintervallen och med 10 veckors gränsen 
som gäller för bygglov kan det vara svårt att klara handläggningstiden om ansökan kommer 
in olämpligt i förhållande till tidpunkten för nämndens mötestider. 
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4 Internbudget för myndighetsnämnden  

 

Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje 
styrelse och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges 
mål. Till varje mål finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.  

Verksamhetsmål syftar till:  

• att staka ut den politiska färdriktningen  

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt  

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till  

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska 
ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. 
Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att 
ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av 
verksamhetsmålen. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och 
eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. 
Verksamhetsmålen är kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 
invånare år 2025. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.   

Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet  

Boende och livskvalitet  
Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 13,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar 
till god ekonomisk hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 och 8:6 samt 
Regionala utvecklingsstrategin.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: 

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna ska 
förbättras till index 1,98 

Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020). Målet kopplar till Agenda 
2030 mål 11:7 och 16:1.   

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Vid bygglovshantering för 
mötesplatser och dylikt ska trygghetsaspekten beaktas  

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 
personer 

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). Bidrar till god ekonomisk 
hushållning. Målet kopplat till Regionala utvecklingsstrategin. 

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Detaljplaner för nya tomter som 
ger en attraktiv boendemiljö, med god service och fysisk tillgänglighet. Vid bygglovshantering 
bidra med en smidig och effektiv handläggning 
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5 Internbudget för myndighetsnämnden  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har 
behörighet till gymnasiet ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % (Läsåret 2019/20). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö 
ska öka till 92 % 

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). Målet kopplar till Länsgemensam 
folkhälsopolicy.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Vid bygglovshantering för 
mötesplatser och dylikt skall trygghetsaspekten beaktas. Miljön för olika åldrar ska beaktas 
samt att FN: barnkonvention ska vägas in.  

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns 
grundskolor ska öka till 95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020). 

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: 

Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Fortsatt utveckling och 
underhåll av befintliga E-tjänster. 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever servicen som bra eller mycket 
bra ska uppgå till 70 procent. 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om upplevd service 
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Vid ärenden som kräver flera 
tillstånd skall handläggare samordna så att ansökningar från organisationen blir komplett. 

Kundfokus diskuteras regelbundet på enheten. 

Ständigt pågående dialog och avstämningsmöten mellan bygg- och miljöchef och 
näringslivschef.  

Kommunfullmäktiges mål: Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst 
index 79 

Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.  Utgångsläge: saknas. Målet 
kopplar till Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter:  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-12-06 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 139 Dnr 2021/1-1.4.1 
 

Beslut om samhällsbyggnadsnämndens 
internbudget för året 2022 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa budgeten inom 
nämndens ansvarsområde för år 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till internbudget 2022 är framtaget i enlighet med Lessebo 
kommuns budgetprocess och den av kommunfullmäktige antagna 
rambudgeten för år 2022. Internbudgeten består utav en driftbudget 
och en investeringsbudget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden verkar i en expansiv kommun och vår 
verksamhet är en viktig del för att nå 10 000 invånare 2025. För att 
nå detta kommer det bland annat krävas nya bostäder i vår kommun. 
Vår nybyggnadstakt är hög idag för både flerbostadshus och 
villabebyggnationen. En viktig del är att kunna erbjuda attraktiva 
tomter i hela vår kommun. Arbetet med nya detaljplaner har 
intensifierats under 2021 och fortsätter under 2022.  
 
Vår lokalförsörjningsplan tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen innebär att tillbyggnaden av 
Hackebackeskolan kommer att färdigställas under 2022 och om- och 
tillbyggnad av Nyängskolan är prioriterad att påbörjas därefter.  
Arbetet med socialförvaltningens lokalförsörjning är en viktig del där 
underlag för beslut om särskilda boenden är ett viktigt vägval för 
lokalförsörjningen.  
 
Vår drift och förvaltning av fastigheter, anläggningar och lokalvård är 
de största budgetposterna som vi har och nyckeltal/jämförelse med 
andra driftsformer måste ske fortlöpande för att visa vår 
konkurrenskraft. I arbetet med VA-plan kommer vår framtida 
vattenförsörjning att vara en viktig del i vår utveckling och påverka 
våra investeringsbehov.  
 
Beslutsunderlag 
Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2022 (2021-11-23) 
Beslut KF 2021-11-22 
Revidering av budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2025 
Reviderad budget 2022, antagen KF 21-11-22 
Tjänsteskrivelse 2021-11-23 
SBNAU beslut 2021-11-29 § 108 

 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Dokumentets typ: Internbudget 

Datum för antagande: 2021-12-06 § 139 

Beslut av: Samhällsbyggnadsnämnden
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2 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 
 

Verksamhetsbeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar kommunala fastigheter och anläggningar. 
Nämnden skall ansvara för drift och skötsel av kommunens fastigheter, gator och vägar, 
grönytor och allmänna platser och skogsfastigheter. Nämnden ansvarar också för 
förebyggande miljövård och kommunens markreserv inklusive kommunens skogar. 
Samhällsbyggnadsnämnden skall även ansvara för drift av VA-anläggningar. 
Samhällsbyggnadsnämnden skall genomföra kommunens exploateringar och administrera 
exploateringsbudgeten. Samhällsbyggnadsnämnden ska budgetera medel för nybyggnads-, 
underhålls-, reparations- och ombyggnadsprojekt av kommunala fastigheter och 
anläggningar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för kommunens uppgifter kring detaljplanering i 
enlighet med PBL. Vidare är nämnden namngivningsorgan för kvarters- och gatunamn, samt 
ansvarar för kommunens MBK-verksamhet (Mätning, Beräkning, Kartframställning). 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i 1 § i lagen (1978:234) 
om nämnder för vissa trafikfrågor samt bostadsanpassning enligt lag (2018:222) om 
bostadsanpassning. 
 
Följande har delegerats ifrån kommunfullmäktige till nämnden: 
 
• Upphandla entreprenad enligt upphandlingsreglementet och inom den ekonomiska ram 
kommunfullmäktige beviljat medel. 
• Upphandla fasta och lösa inventarier till projekt som kommunfullmäktige anslagit medel till 
i budget. 
• Besluta och fastställa taxor och avgifter av ringa betydelse inom nämndens 
verksamhetsområde. 
• Utarrendera, uthyra eller annars upplåta mark- och fastigheter som tillhör kommunen. 
• Administrera köp/försäljning av mark och fastigheter efter beslut i kommunstyrelsen. 
• Områdesbestämmelser grundade på av kommunfullmäktige antagen översiktsplan 

Förvaltningschefen har ordet 
Samhällsbyggnadsnämnden verkar i en expansiv kommun och vår verksamhet är en viktig 
del för att nå 10 000 invånare 2025. För att nå detta kommer det bland annat krävas nya 
bostäder i vår kommun. Vår nybyggnadstakt är hög idag för både flerbostadshus och 
villabebyggnationen. En viktig del är att kunna erbjuda attraktiva tomter i hela vår kommun. 
Arbetet med nya detaljplaner har intensifierats under 2021 och fortsätter under 2022. Vår 
lokalförsörjningsplan tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen innebär att 
tillbyggnaden av Hackebackeskolan kommer att färdigställas under 2022 och om- och 
tillbyggnad av Nyängskolan är prioriterad att påbörjas därefter.  Arbetet med 
socialförvaltningens lokalförsörjning är en viktig del där underlag för beslut om särskilda 
boenden är ett viktigt vägval för lokalförsörjningen. Arbetet med nya detaljplaner för 
bostäder och verksamheter kommer att bli ett viktigt strategiskt arbete under flera år. Vår 
drift och förvaltning av fastigheter, anläggningar och lokalvård är de största budgetposterna 
som vi har och nyckeltal/jämförelse med andra driftsformer måste ske fortlöpande för att 
visa vår konkurrenskraft. I arbetet med VA-plan kommer vår framtida vattenförsörjning att 
vara en viktig del i vår utveckling och påverka våra investeringsbehov. Myndighetsnämndens 
ärenden handläggs av bygg- och miljöenheten.   
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3 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 
 

Budget 
Driftbudget (tkr) 
Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Politisk vht o adm. 4 605 5 150 4 907 4 907 4 907 

Gata, park 15 517 12 367 12 459 12 459 12 459 

Plan och Bygg 1 611 1 112 695 695 445 

Miljö och Hälsoskydd 2 175 2 329 3 101 3 101 3 101 

Interna arbeten 0 0 0 0 0 

Externa arbeten 0 0 0 0 0 

Fastigheter 4 236 1 935 2 840 2 840 2 840 

Va 2 943 0 0 0 0 

Totalt 31 087 22 893 24 002 24 002 23 752 
Kommentar till driftbudget 
Justering för löneökning 2021 är gjord samt justering av arbetsgivaravgifter, vilka sänks från 
40,15% till 39,75%. Justering av kapitalkostnader och internhyror har gjorts utifrån aktuella 
underlag. I driftbudgeten har årets effektiviseringskrav på 200 tkr genomförts. Sedan 
tidigare fanns beslut om 400 tkr inom lokalvården tillsammans med måltid. Vidare 
ytterligare 250 tkr i minskad driftkostnad för gatubelysning efter Led-utbytet. 

Politisk vht o adm: Budgeten är anpassad till nuvarande bemanning med tillhörande 
kostnader. Kostnader för receptionsbemanning belastar administrationen. Cafeterian i 
kommunhuset kommer att tas över av daglig verksamhet inom Socialförvaltningen.  

Gata, park: Budgeten är på samma nivå som tidigare år förutom minskad kostnad för 
gatubelysning. 

Plan och Bygg: Minskad budget på grund av taxefinansiering. Eget kartarbete ger minskade 
kostnader. Minskat intäktskrav för detaljplaner. 

Miljö och Hälsoskydd: Budget anpassad till nuvarande bemanning samt utökning för att 
möjliggöra nyrekrytering av resurs för miljö och hållbarhetsarbetet i kommunen som ej är 
myndighetsutövning. Budget för kalkning och elfiske som tidigare år. Kostnader och intäkter 
för alkoholtillstånd är flyttade från socialförvaltningen. Intäktsökningar planeras. 

Interna arbeten: Intern debitering av arbeten som skall bli noll vid årets slut. 

Externa arbeten: Extern debitering av arbeten som skall bli noll vid årets slut. 

Fastigheter: Internhyror är anpassade till nuvarande kostnader. Lokaler för turism, kultur 
och fritid flyttas tillbaka från kommunledningen. Planerat underhåll ökas till 2550 tkr. 
Underskott på Bruno Mathsson husen på grund av utebliven intäkt på ca 360 tkr om inte 
uthyrning sker. Lokalvården utökas med städning av särskilda boenden. Budgeten är 
anpassad till lokalförändringar under 2021 och kommande under 2022. 

Va: Taxefinansierad verksamhet där budgeten är noll över helåret. Inga förändringar mot 
tidigare år där internräntan och ökade intäkter ger överskott. 
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4 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 
 

 

Investeringsbudget (tkr) 
Verksamhet Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Gata, park 9 260 7 500 7 600 6 300 6 500 

Vatten och avlopp 2 393 8 500 10 900 22 200 37 000 

Interna arbeten/maskiner 0 1 500 1 500 1 500 1 500 

Fastigheter 65 422 53 150 20 100 31 600 25 600 

Totalt 77 076 70 650 40 100 61 600 70 600 
 

 

Kommentar till investeringsbudget 
Inom gata finns anslag för medfinansiering av Trafikverkets GC-väg utmed Storgatan i 
Hovmantorp, asfaltsinvesteringar på 2 mkr samt 1 mkr till nämndens förfogande för GC-
vägar och trafiksäkerhetsåtgärder. Sökta bidrag från Regionen och Trafikverket ger möjlighet 
till åtgärder för totalt 2 mkr. Exploatering för södra Hovmantorp ingår även. 

Inom vatten och avlopp är det vattenverket i Skruv samt fortsatt utredning vattenförsörjning 
för Lessebo och Hovmantorp som är de största projekten, till nämndens förfogande finns 2,5 
mkr för investeringsåtgärder. Exploatering för södra Hovmantorp ingår även. 

Maskininvestering på 1,5 mkr som tidigare år. 

Fastigheter har medel till färdigställande av Hackebackeskolan från budget 2021, i årets 
budget finns anslag för Nyängskolan, Bikupan och Lustigkullaskolan. 
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Framtida behov och verksamhetsförändringar  
 

Verksamhetsförändringar   2022 2023 2024 

Effektiviseringar   -200 -200 -200 
Totalt   -200 -200 -200 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet med effektiviseringar och nya uppdrag 
samt utökade verksamhetsbehov innebär att organisationen behöver anpassas. Med en 
växande kommun utökas behoven inom vårt område. 

Politisk vht o adm 
Fortsatt samordning av administrationen behövs inom kommunkoncernen. 

Gata, park 
Nuvarande bemanning är otillräcklig vid arbetstoppar och behöver ses över i förhållande till 
nytillkomna objekt. 

Plan och Bygg 
Fortsatt volymökning planeras för tillväxten i kommunen. 

Miljö och Hälsoskydd 
Livsmedel-, miljö- och hälsoskyddstillsynen styrs av tillsynsplan och behovsutredning. 

Interna arbeten 
Interna tjänster som debiteras. 

Externa arbeten 
Externa tjänster som debiteras. 

Fastigheter  
Omstrukturering av lokalbehovet pågår och nya fastigheter med ny teknik kräver personal 
som har teknisk kompetens. Bemanningsstrukturen behöver ses över. Lokalvård och 
verksamhetsservice anpassas till verksamheternas behov och önskemål. 

VA 
VA-verksamheten kommer att ha stora investeringsbehov den närmaste 5-årsperioden och 
taxan behöver uppdateras utifrån nuvarande och framtida krav. Den framtida 
bemanningsstrukturen behöver ses över. 

  

735



 
 

6 Internbudget för samhällsbyggnadsnämnden  

 
 

Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje 
styrelse och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges 
mål. Till varje mål finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.  

Verksamhetsmål syftar till:  

• att staka ut den politiska färdriktningen  

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt  

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till  

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska 
ramarna. Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. 
Under året kan verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att 
ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av 
verksamhetsmålen. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och 
eventuellt ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. 
Verksamhetsmålen är kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 
invånare år 2025. De tre målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.   

Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet 

Boende och livskvalitet  
Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 13,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021). Bidrar 
till god ekonomisk hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 och 8:6 samt 
Regionala utvecklingsstrategin.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Fortsatt samarbete med 
Arbetsmarknadsenheten för att underlätta bemanning inom vår förvaltning samt underlätta 
för nyetablering av företag genom att kunna erbjuda byggbar industrimark i vår kommun. 

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna ska 
förbättras till index 1,98 

Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020). Målet kopplar till Agenda 
2030 mål 11:7 och 16:1.   

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Installation av 
övervakningskameror, komplettera med belysning vid behov, fortsatt utbyggnad av GC-
vägar, röjningar - buskborttagning där det finns skymmande växtlighet. 

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 
personer 

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). Bidrar till god ekonomisk 
hushållning. Målet kopplat till Regionala utvecklingsstrategin. 
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Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Detaljplaner för nya tomter som 
ger en attraktiv boendemiljö, med god service och fysisk tillgänglighet. 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har 
behörighet till gymnasiet ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % (Läsåret 2019/20). Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 4:3 och 4:5.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Samarbetar med BUF och 
strävar mot rena och lärorika lokaler med hög kvalitet. 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö 
ska öka till 92 % 

Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). Målet kopplar till Länsgemensam 
folkhälsopolicy.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Säker och trygg skolmiljö, 
bygga bort gömda ytor och en säker väg till skolan. 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns 
grundskolor ska öka till 95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020). 

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: En god yttre och inre miljö. 

Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Smärre kompletteringar och 
revideringar under 2022. 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever servicen som bra eller mycket 
bra ska uppgå till 70 procent. 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om upplevd service 
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Utökad tillgänglighet för 
allmänheten att kontakta rätt handläggare. 

Kommunfullmäktiges mål: Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst 
index 79 

Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.  Utgångsläge: saknas. Målet 
kopplar till Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.  

Redogör kortfattat för nämndens strategier och aktiviteter: Uppföljning av 
medarbetarenkät 2021 och målinriktat förbättringsarbete. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-15

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 122 Dnr 2021/39-1.4.1 
 

Socialnämndens internbudget 2022 och 
verksamhetsplan 2023-2025 
 
Beslut 
Utifrån det förslag till budgetåtgärder som presenterats behöver 
respektive parti diskutera frågan vidare och presentera alternativ till 
internbudget till nästa sammanträde den 24 november.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden går igenom budgetåtgärder för internbudget 2022 
och verksamhetsplan 2023-2025.  
 
Socialnämnden kommer fatta beslut om internbudget 2022 och 
verksamhetsplan 2023-2025 vid sammanträdet den 24 november.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2021-10-27 § 111 
Budget 2022 beslutad i kommunfullmäktige i juni 2021 
Budgetåtgärder internbudget 2022, 2021-11-12  
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att utifrån det förslag till 
budgetåtgärder som presenterats behöver respektive parti diskutera 
frågan vidare och presentera alternativ till internbudget till nästa 
sammanträde den 24 november.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 135 Dnr 2021/39-1.4.1 
 

Socialnämndens internbudget 2022 och 
verksamhetsplan 2023-2025 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer internbudget 2022 med verksamhetsplan 
2023-2025 i enlighet med Socialdemokraternas förslag till 
internbudget med tillhörande sex åtgärder för att uppnå budget i 
balans.  
 
Socialnämnden översänder fastställd budget 2022 med 
verksamhetsplan 2023-2025 till kommunfullmäktige.  
 
Följande åtgärder ska genomföras för att uppnå budget i balans:  

1. Att genomföra avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet 
platser motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera 
det antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste 
året i genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall 
skyndsamt ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att 
nå mest effekt och optimering.  Analysen skall även omfatta effekten 
på personal och bemanning samt att hur denna förändring skall 
genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom 
särskilt boende. Denna analys skall presenteras i samband med 
socialnämnden i december 2021.  
Detta skall vara genomfört till den 30 juni. 
 

2. Att förändra placeringsform för de som idag är placerade inom det 
som benämns som HVB med motsvarande 50 procent av nuvarande 
placeringar. Förändringen skall innebära att insatserna utifrån 
individens behov anpassas och ges genom att vården överföras till 
antingen externa konsulentstödda familjehem alternativt 
familjehem i kommunens egen regi. 
Detta skall vara genomfört per den 30 april 2022.   
 

3. Att de som idag är placerade i konsultentstödda familjehem och där 
avtalet medger, överförs till att hanteras som egna familjehem i 
kommunens regi.  
Detta skall vara genomfört senast 28 februari 2022. 
 

4. Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker om 
kostnadskompensation för de placeringar som har koppling till 
flyktingmottagandet hos Migrationsverket.  
Detta skall vara kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022. 
 

5. Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker 
kompensation samt bistår de som idag uppbär insatser genom LSS 
och andra lagrum där kommunen bekostar insatserna hos 
Försäkringskassan.  
Detta skall vara kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-11-24

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

6. Att Förvaltningschefen omgående påbörjar och genomför de 
förändringar som är kopplat till det förslag som förvaltningen har 
presenterat rörande bemanningsstrukturen inom den kommunala 
omsorgens verksamhet och boende. 

 
Reservation 
Bodil Jonsson (KD) och Börje Erlandsson (M) reserverar sig mot 
beslutet.  Se bilaga till protokollet för Kristdemokraternas 
reservationsmotivering.   
 
Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens sammanträde 2021-10-27 § 111 fick socialchefen i 
uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att få en budget i balans 
för 2022 och att det i förslaget skulle ingå följande; risk- och 
konsekvensanalys, sannolikhetsbedömning och tidplan för uppnådd 
effekt.  
 
Vid socialnämndens sammanträde 2021-11-15 § 122 tog 
socialnämnden beslutet att utifrån det förslag till budgetåtgärder som 
presenterats behöver respektive parti diskutera frågan vidare och 
presentera alternativ till internbudget till socialnämndens 
sammanträde den 24 november.  
 
Till sammanträdet presenterar Socialdemokraterna förslag till 
internbudget för 2022. Förslaget innehåller sex åtgärder som behöver 
vidtas för att få en budget i balans.   
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2021-11-15 § 122  
Budgetåtgärder förslag från socialförvaltningen, 2021-11-22 
Socialdemokraterna förslag internbudget, 2021-11-24 
Internbudget för socialnämnden 2022, 2021-11-24  
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden fastställer 
internbudget 2022 med verksamhetsplan 2023-2025 i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag till internbudget med tillhörande sex 
åtgärder för att uppnå budget i balans.  
 
Socialnämnden översänder fastställd budget 2022 med 
verksamhetsplan 2023-2025 till kommunfullmäktige.  
 
Propositionsordning 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till budgetåtgärder.  
 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
Joachim Danielssons (S) yrkande.  
 
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Joachim 
Danielssons (S) yrkande.  

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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     2021-11-22 
 
 
Socialdemokraterna lämnar härmed följande förslag till internbudget för Socialnämnden 2022. 
 
Med bakgrund av den budgetram som finns för Socialnämndens verksamhet för 2022 vilket i relation 
till det negativa utfallet som är prognostiserat för 2021 om ett budget överskridande på cirka 21 
miljoner, så måste åtgärder vidtas, för att få en budget i balans. Detta innebär att det är av vikt att 
Socialnämnden och Socialförvaltningen lägger en budget som är i balans och därtill genomförbar. 
Socialnämndens verksamhet har de senaste åren varit ansträngd med allt högre kostnader för sitt 
uppdrag. Det fråntar inte nämnden och förvaltningen ansvaret att hantera kostnadsutvecklingen på ett 
sådant sätt att budgeten är i balans. 
 
Det krävs generellt sett högre och bättre fortlöpande arbete med att i verksamheten förhålla sig till den 
budgetram som är fastställd och att fortlöpande genomföra såväl kvalitativa analyser och välavvägda 
åtgärder. Dessvärre så präglas arbetet i för stor grad av en reaktivitet istället för proaktivitet. Arbetet 
med att genomföra förändringar måste också bedrivas på ett sådant sätt att det ger snabbare effekt samt 
att det fortlöpande sker kalibreringar för att optimera såväl följsamheten till budget samt att förbättra 
resultatet av de insatser som ges. 
 
Det är förvaltningens ansvar och ligger i chefsuppdraget att säkerställa att de mål som finns för 
förvaltningen från socialnämnden uppnås. 
 
För att lägga en budget i balans för 2022 så krävs det åtgärder i relation till hur utfallet för 2021 
prognostiseras att bli. Då det faktiska negativa resultatet är omfattande så är det nödvändigt att 
skyndsamt agera. I nedanstående förslag har det aviserade statsbidraget om 8 miljoner inkluderats. 
Detta är givetvis förutsatt att den budget som regeringen har lagt för 2022 antas av riksdagen. I det fall 
riksdagens övriga partier inte ger stöd till regeringens förslag till budget så kommer detta dessvärre att 
leda till att ytterligare åtgärder för att få en budget i balans för Socialnämnden är tvingade att tas. 
 
Socialdemokraterna föreslår att följande åtgärder vidtas för att få en budget i balans. 
  

- 1: Att genomföra avvecklingen av särskilda boendeplatser så att antalet platser motsvarar 
såväl det faktiska behovet men även att reducera det antal lediga platser som idag finns. Det 
har under det senaste året i genomsnitt varit 20 lediga platser. Förvaltningen skall skyndsamt 
ta fram en analys på hur denna avveckling kan ske för att nå mest effekt och optimering.  
Analysen skall även omfatta effekten på personal och bemanning samt att hur denna 
förändring skall genomföras för att bibehålla en god omsorg för de boende inom särskilt 
boende. Denna analys skall presenteras i samband socialnämnden i december 2021.  Detta 
skall vara genomfört till den 30 juni. 

- 2: Att förändra placeringsform för de som idag är placerade inom det som benämns som HVB 
med motsvarande 50 procent av nuvarande placeringar. Förändringen skall innebära att 
insatserna utifrån individens behov anpassas och ges genom att vården överföras till antingen 
externa konsulentstödda familjehem alternativt familjehem i kommunens egen regi. 
Detta skall vara genomfört per den 30 april 2022.   

- 3: Att de som idag har  är placerade i konsultentstödda familjehem och där avtalet medger, 
överförs till att hanteras som egna familjehem i kommunens regi. Detta skall vara genomfört 
senast 28 februari 2022. 

- 4: Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker om kostnadskompensation för de 
placeringar som har koppling till flyktingmottagandet hos Migrationsverket. Detta skall vara 
kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022. 

- 5: Att Förvaltningschefen omgående eftersöker och ansöker kompensation samt bistår de som 
idag uppbär insatser genom LSS och andra lagrum där kommunen bekostar insatserna hos 
Försäkringskassan. Detta skall vara kartlagt och genomfört senast 31 januari 2022. 

- 6: Att Förvaltningschefen omgående påbörjar och genomför de förändringar som är kopplat 
till det förslag som förvaltningen har presenterat rörande bemanningsstrukturen inom den 
kommunala omsorgens verksamhet och boende. 
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Det estimerade förslaget innebär budgeteffekter motsvarande: 
 

- Förslag 1, 7 miljoner kr 
- Förslag 2, 4 miljoner kr 
- Förslag 3, 500 tkr kr 
- Förslag 4, 500 tkr 
- Förslag 5, 500 tkr kr 
- Förslag 6: 1 000 tkr 

 
Estimerat värde av förslaget: 13 500 tkr. 
 
Därtill tillkommer det aviserade statsbidraget om 8 miljoner kronor, vilket sammantaget ger, 21,5 
miljoner kronor i effekt. 
 
Genom att genomföra ovanstående åtgärder är det vår bedömning att detta kommer att medföra att 
socialnämnden och förvaltningen kan lägga och kommer att få en budget i balans för 2022. 
 
Vidare så ges Förvaltningschef följande uppdrag i anslutning till budget 2022 för socialnämnden att: 
 

- Införa normering och nyckeltal för verksamhetsstyrning inom alla verksamheten för att 
förbättra styrning- och ledningsförmågan. Detta skall redovisas till socialnämnden i april 
2022. 

- Genomföra de övriga uppdrag som har tidigare har beslutats. Med detta menas. 
 Införande av heltid som norm 
 Införande av bemanningsenhet. 
Detta skall hanteras under 2022. Plan för detta skall redovisas vid socialnämnden i mars 2022. 

- Att till socialnämnden i februari presentera förslag till kvalitetsindikatorer för alla 
verksamhetens delar,  

- Fortlöpande arbeta med att minska sjukfrånvaro och personalomsättning genom att vidta 
åtgärder. Utfallet skall jämte analys och redovisning av eventuella vidtagna åtgärder, skall 
lämnas vid varje socialnämnd med start i februari 2022. 

 
Utöver detta så skall Förvaltningschefen säkerställa att den vård och de insatser som ges inom ramen 
för det uppdrag som åligger Socialnämnden sker på ett för Lessebo kommuns invånare kvalitativt och 
ändamålsenligt sätt. Samt att vi skapar en trygg och god arbetsmiljö för samtliga arbetstagare inom 
Socialnämndens verksamhetsområde och att Lessebo kommuns socialförvaltning är en attraktiv 
arbetsgivare. Genom att genomföra ovanstående förslag till åtgärder i internbudgeten 2022 samt att de 
uppdrag som inkluderas i detta, är det vore uppfattning att vi kommer att kunna tillskapa en budget i 
balans men också att socialförvaltningen kommer att kunna påbörja ett förändringsarbete som syftar 
till att skapa en moder socialtjänst, en äldreomsorg som möter framtidens behov hos våra äldre i 
kommunen  
 
 
Dag som ovan 
 
 
Socialdemokraterna i Socialnämnden  
 
Joachim Danielsson Lena Henriksson  Gunilla Arvidsson 
 
Emil Wetterling
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2 Internbudget för socialnämnden  

Verksamhetsbeskrivning  
Socialnämnden ansvarar för en viktig del av samhällets välfärdssystem. Medborgarna ska få stöd i 
enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och kommunfullmäktiges övergripande mål. 
Insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov.  
 
Utifrån Socialtjänstlagen hanterar myndighetshandläggarna ansökningar gällande hemtjänst, särskilt 
boende samt korttidsplatser.  
 
Omsorg funktionsnedsättnings verksamhet består bland annat av boende, daglig verksamhet, 
korttidsvistelse för barn och ungdomar och socialpsykiatri.  
 
Kommunal hemsjukvård omfattar: sjuksköterskor samt en rehabiliteringsenhet bestående av 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster och en tekniker. Insatserna i den kommunala 
hemsjukvården sker i både särskilt och ordinärt boende.  
 
Individ- och familjeomsorgen omfattar försörjningsstöd, stöd till barn och familj, stöd till personer 
med missbruks- och beroendeproblematik, familjerätt, budget- och skuldrådgivning, öppenvård- och 
serviceinsatser samt flyktingverksamheten. Verksamhetens bedrivs utifrån Socialtjänstlagen. 
 
 Vision för socialnämnden 2030 Tillsammans skapar vi en tillvaro med trygghet, jämlikhet, tillit och 
framtidshopp.  
 

Förvaltningschefen har ordet 
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges mål samt de strategier och aktiviteter 
som socialnämnden identifierat. Syftet med verksamhetsplanen är att koppla den korta 
verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen. Omtag tas i verksamheterna att utifrån 
strategierna arbeta med aktiviteter som känns igen i verksamheten samt för att nå 
kommunfullmäktiges mål och nämndens strategier. 
 
I den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen pågår ett långsiktigt förändringsarbete för att 
anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. För att bibehålla en 
äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras.   
 
Fortsatt implementering av Barnets bästa gäller! i Kronoberg, utveckling av öppenvård, samverkan 
kring enskilda individer och familjer med komplexa behov. 
 
Socialförvaltningens systematiska långsiktiga uppdrag är att nå en ökad kvalitet och ett effektivt 
resursnyttjande. Utvecklingsarbetet 2022 fortsätter med heltid som norm, bemanningsenhet, 
rehabiliterande förhållningssätt, biståndshandläggningen fortsätter sitt arbete mot en effektiv och 
ändamålsenlig handläggning samt förebyggande insatser i samverkan för att minska externa insatser.    
Arbetet med nära vård och omsorg fortskrider i samverkan med länets kommuner och region.   
 
Ständigt arbeta med att vara en lärande organisation utifrån den snabba förändringstakten som råder i 
samhället. Att utvecklas och förbättras. 
 
Förslaget till en ny socialtjänstlag förslås träda i kraft 1 januari 2023 – vilket kommer innebära en 
omställning till en hållbar socialtjänst som handlar om kunskapsbaserad socialtjänst, att tillhandahålla 
insatser utan föregående behovsprövning, förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande 
planering och planering av insatser.  
 
För att kunna erbjuda medborgarna i Lessebo en fortsatt god service är det av avgörande betydelse att 
förvaltningen kan rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. 
Rekryteringsbehoven av medarbetare är och kommer att fortsätt vara stora inom förvaltningens 
verksamheter, vilket ställer krav att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
heltidsanställningar.   Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet av avvikelser, lex Sarah, lex 
Maria, klagomål och synpunkter i syfte att hitta förbättringsområden och eventuella åtgärder för att 
förbättra och utveckla förvaltningens verksamheter.    
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Budget 
Driftbudget (tkr) 
 

                                                                                    

Kommentar till driftbudget 

Politisk verksamhet och administration: Inga ändringar under 2022. 

Äldreomsorg: Ett riktat statsbidrag är inräknat. Att genomföra avvecklingen av särskilda 
boendeplatser så att antalet platser motsvarar såväl det faktiska behovet men även att reducera det 
antal lediga platser som idag finns. Det har under det senaste året i genomsnitt varit 20 lediga platser. 
Detta skall vara genomfört den 30 juni och beräknas sänka kostnaderna med 7 000 tkr. 

Hemsjukvård rehab: Inga ändringar under 2022. 

Omsorg Funktionsnedsättning:  Bemanningsstrukturen ska medföra kostnadsreduceringar med 1 000 
tkr. 

Individ och familjeomsorg: Statsbidrag på 8 mkr är inräknat. Ändringar av placeringsformer ska ge 
kostnadsminskningar. 

Budgeten innebär en rejäl utmaning framförallt vad gäller kostnaderna för placeringar av barn och 
unga. En förändring av placeringsform för de som idag är placerade inom det som benämns som HVB, 
ska göras med motsvarande 50 procent av nuvarande placeringar. Förändringen skall innebära att 
insatserna utifrån individens behov anpassas och ges genom att vården överföras till antingen externa 
konsulentstödda familjehem alternativt familjehem i kommunens egen regi. Detta skall vara 
genomfört per den 30 april 2022 och beräknas sänka kostnaderna med 4 000 tkr.   

Barn och unga som idag är placerade i konsultentstödda familjehem och där avtalet medger, ska 
överförs till att hanteras som egna familjehem i kommunens regi. Detta skall vara genomfört senast 28 
februari 2022 och beräknas sänka kostnaderna med 500 tkr. 

Förvaltningen kommer att eftersöka och ansöka om kostnadskompensation hos Migrationsverket, för 
de placeringar som har koppling till flyktingmottagandet. Detta skall vara kartlagt och genomfört 
senast 31 januari 2022. Detta beräknas ge ökade intäkter med 500 tkr. 
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4 Internbudget för socialnämnden  

Investeringsbudget (tkr) 

Verksamhet Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budgetförsl 
2022 

Budgetförsl 
2023 

Budgetförsl 
2024 

Budgetförsl 
2025 

Tekniska hjälpmedel 668 800 800 800 800 800 

Inventarier 417  469 200 200 200 350 

Verksamhetssystem  391 60 700 0 0 0 

Totalt 1 476 1 329 1 700 1 000 1 000 1 150 

 

 

Kommentar till investeringsbudget 
Investeringarna består till största delen av tekniska hjälpmedel och investering av nytt 
verksamhetssystem.    
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5 Internbudget för socialnämnden  

Framtida behov och verksamhetsförändringar  
Politisk verksamhet och administration 
Verksamhetssystemet ProCapita är en stor kostnad för förvaltningen utifrån vad vi får ut. Systemet 
upphandlades i slutet på 90-talet och moduler har köpts till under åren vilket medför en stor kostnad. 
Upphandling av ett nytt system skulle påbörjats 2021 men har skjutits till 2022 pga. pandemin samt 
att nuvarande IT-samordnare slutar sin tjänst i december 2021. Planen är att genom stimulansmedel 
anställa en person som håller i upphandlingsprocessen. 

Äldreomsorg 
Antalet platser i särskilt boende behöver anpassas och överflödiga platser avvecklas då verksamheten 
under senaste året haft ett överskott av om cirka 20 platser. Hemtjänstärenden fortsätter att öka och 
verksamheten arbetar därför vidare med att se över nya anpassade scheman utifrån behoven i 
hemtjänst som varierar över tid.  

Hemsjukvård rehab 

Vårdtagare i hemsjukvården med komplex sjukdomsbild ökar. Antalet inskrivna vårdtagare i 
hemsjukvården har ökat med 10% sedan förra året. Vaccinering av covid-19 till vårdtagare och 
personal har utförts av verksamhetens sjuksköterskor/distriktssköterskor. Fortsatt utveckling av Nära 
vård och omsorg i samarbete/samverkan internt och externt med andra verksamheter för bästa 
vård/omsorg och rehabilitering. Arbetet med målen i patientsäkerhetsplanen är till viss del uppnådda 
några är fortfarande pågående. Digital signering som är en del i arbetet med patientsäkerheten är 
infört. 

Omsorg Funktionsnedsättning 

Bemanningen i samtliga bostäder med särskild service enligt LSS kommer att ses över för att 
säkerställa att verksamheten är resurseffektiv och samtidigt ändamålsenlig, en flytt av några brukare 
sker till andra boenden som motsvarar behoven bättre.  

Inom verksamheten personlig assistans verkställer förvaltningen flera beslut om personlig assistans 
där ersättning till kommunen från Försäkringskassan saknas. Dessa ärenden kommer att gås igenom 
för att undersöka om det kan vara aktuellt att för den enskilde att ansöka om personlig assistans via 
Försäkringskassan.  

Individ och familjeomsorg 
Verksamheten bedöms framöver behöva ställas om med en tydlig strävan mot mera förebyggande 
insatser och samverkan med andra aktörer för att motverka mera kostnadskrävande akuta och externa 
kortsiktiga insatser. Dessa tidiga samordnade insatser för samtliga målgrupper påverkar kvaliteten för 
individer i behov av hjälp. Psykisk ohälsa, våld i nära relation, familjer med komplexa behov och 
samsjuklighet har under en längre tid ökat därför är denna omsvängning viktig. Alternativ till 
placeringar på HVB och externa familjehem ska noga prövas i alla ärenden i syfte att ge rätt hjälp på 
rätt nivå samtidigt som det innebär en god hushållning med kommunala resurser. Försörjningsstödets 
fortsatta utmaning är att arbeta för ökad andel som kommer till egen försörjning. För långsiktighet och 
resurseffektivitet krävs strukturerad samverkan med arbetsmarknadsenheten, försäkringskassa, 
arbetsförmedling, vuxenutbildning med flera, på så sätt möjliggörs att flera hushåll kan blir 
självförsörjande. 

Bostadsverksamhet 
Flyttad till Samhällsbyggnadsförvaltningen från 2022.  
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6 Internbudget för socialnämnden  

Verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har satt upp ett antal mål som hela kommunen ska arbeta efter. Varje styrelse 
och nämnd kan i internbudgeten sätta egna mål vid sidan av kommunfullmäktiges mål. Till varje mål 
finns en strategi som styrelsen och nämnden kan koppla aktiviteter till.  

Verksamhetsmål syftar till:  

• att staka ut den politiska färdriktningen  

• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt  

• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna räcker till  

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. Många 
verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. Under året kan 
verksamheter bli mer omfattande än planerat. Om det finns en risk att ramarna inte håller måste 
resurser omfördelas, vilket kan motivera revideringar av verksamhetsmålen. 

Lessebo kommuns verksamhetsmål utgår från kommunens antagna vision och agenda 2030. 
Verksamhetsmålen skall årligen, i samband med upprättande av årsbudget, uppdateras och eventuellt 
ändras utifrån uppfyllda mål och ändras utifrån gällande förutsättningar. Verksamhetsmålen är 
kopplade till kommunens Utvecklingsstrategi som siktar på 10 000 invånare år 2025. De tre 
målområdena är desamma som i utvecklingsstrategin.   

Kedjan för styrning ser ut så här: Verksamhetsmål  Strategi  Aktivitet  

Boende och livskvalitet  
Kommunfullmäktiges mål: Den totala arbetslösheten ska minska till 13,0 %  

Mäts genom Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Utgångsläge: 14,8 % (mars 2021).Bidrar till god 
ekonomisk hushållning. Målet kopplar till Agenda 2030 genom mål 8:5 och 8:6 samt Regionala 
utvecklingsstrategin.  

Socialnämndens strategi: Fler ska till självförsörjning från ekonomiskt bistånd 

Kommunfullmäktiges mål: Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till 
index 1,98 

Mäts genom Polisens trygghetsmätning. Utgångsläge: 2,16 (2020). Målet kopplar till Agenda 2030 mål 
11:7 och 16:1.   

Socialnämndens strategi: Öka användandet av välfärdsteknik som är kopplat till den upplevda 
tryggheten. 

Kommunfullmäktiges mål: Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 personer 

Mäts genom invånarantal (SCB). Utgångsläge: 8 655 (2020). Bidrar till god ekonomisk hushållning. 
Målet kopplat till Regionala utvecklingsstrategin. 

Socialnämndens strategi: En omsorg i framkant – Att utveckla boendeformer inom verksamheten. 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som går ut grundskolan och har behörighet 
till gymnasiet ska öka till 70 % 

Mäts genom Skolverkets statistik. Utgångsläge: 63,9 % (Läsåret 2019/20). Målet kopplar till Agenda 
2030 mål 4:3 och 4:5.  

Socialnämndens strategi: Barnens bästa 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö ska öka 
till 92 % 
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Mäts genom skolans mätningar. Utgångsläge: 86 % (2020). Målet kopplar till Länsgemensam 
folkhälsopolicy.  

Socialnämndens strategi: Fler hushåll ska avslutas till självförsörjning från ekonomiskt bistånd. 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen elever som väljer Lessebo kommuns grundskolor 
ska öka till 95 % 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 92,67 % (2020). 

Socialnämndens strategi: Barnens bästa. 

Demokrati och service  
Kommunfullmäktiges mål: Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun 

Mäts genom egen mätning. Utgångsläge: 0. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Socialnämndens strategi: Införa e-tjänst inom ett specifikt område 

Kommunfullmäktiges mål: Andelen som upplever servicen som bra eller mycket bra ska 
uppgå till 70 procent. 

Mäts genom SCB Medborgarundersökning, frågan om upplevd service 
Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till Regionala utvecklingsstrategin.  

Socialnämndens strategi: Öka tillgängligheten 

Kommunfullmäktiges mål: Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 
79 

Mäts genom HME, egen mätning som redovisas i Kolada.  Utgångsläge: saknas. Målet kopplar till 
Agenda 2030 mål 5:5 och 8:8.  

Socialnämndens strategi: Attraktiv arbetsgivare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-01-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 26 Dnr 2022/25- 
 

Tågstopp i Skruv 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra till 
kommunchefen att utreda förutsättningarna för tågstopp i Skruv 
utifrån planförutsättningar, samhällsekonomi och ur ett 
landsbygdsutvecklingsperspektiv. 
 
Ärendebeskrivning 
Tre regioner har tagit beslut om Krösatågstrafiken mellan Växjö och 
Kalmar. Region Kronoberg vill att trafiken ska vara igång 2024.  
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Datum 

2021-12-13 

  

Ärendenummer  

435-518-21 

  

 Enligt sändlista 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbplats 

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

Kontakt i detta ärende    

     
 

ANGÅENDE FÖRSLAG TILL FORNVÅRDSSTRATEGI 2022 - 

2027 
 

Länsstyrelsen sänder över remissupplagan av länets fornvårdsstrategi och 
handlingsplan för synpunkter. Strategin innehåller målbilder och prioriteringar för 
arbetet med länets fornvård. Handlingsplanen innehåller åtgärder och aktiviteter. 

Vi ber er lämna synpunkter på: 

• remissupplagans innehåll och inriktning. 

Länsstyrelsen vill också veta: 

• om din organisation idag bedriver aktivt fornvårdsarbetet kopplat till 
besöksmål. 

• om din organisation är intresserad av att samverka kring länets fornvård. 

 

Era svar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 mars 2022. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
En fornvårdsstrategi ska ge mål och riktlinjer för hur fornvården i länet ska 
bedrivas och bli långsiktigt hållbar. 

Strategins målsättning är ett urval vårdade fornlämningar väl spridda i länet, som 
är tillgängliga och som speglar länets historia. Länsstyrelsen vill också göra det 
möjligt för till exempel den lokala föreningen, skolan eller länets kommuner att i 
samverkan med Länsstyrelsen vårda och berätta om de lokala fornlämningarna. 
Vår förhoppning är att på så vis öka kunskapen men även skapa besöksmål som 
lockar både turisten och den bofasta som vill lära mer om platsernas historia. 

Strategin har fem målbilder: 

1. Ett urval av lämningar speglar länets historia. 

2. Fornvården engagerar fler. 

3. Vårdade fornlämningar tillgängliga för alla. 
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4. Information. 

5. Fornvård i samhällsplanering. 

HANTERING AV REMISSVAR 
Svaren kommer att mottagas av Birgitta Warodell som i januari börjar sin 
anställning på Länsstyrelsen som Landskapsantikvarie och som är den person 
som bland annat kommer att arbeta med fornvårdsfrågorna.  

Länsstyrelsen kommer att bearbeta synpunkter som lämnas in på denna 
remissupplaga. Därefter är målet att under 2022 fastställa fornvårdsstrategin för 
perioden 2022 – 2027. En publikation tas fram under hösten 2022. 

 

 

Heidi Vassi    Jenny Svensgård 

Länsantikvarie  Antikvarie 

BILAGOR 

• Fornvårdsstrategi för Kronobergs län 2022 – 2027 (remissversion 
20211210) 

• Handlingsplan och åtgärder (remissversion 20211210) 

• Åtgärder Fornvårdsstrategi 2022 – 2027 (remissversion 20211210) 

DU KAN LÄMNA DINA SYNPUNKTER PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE SÄTT 

• Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Du får då en 
bekräftelse på att vi har mottagit dina uppgifter. I e-tjänsten väljer du 
Länsstyrelsen i Kronobergs län och anger ditt ärendes diarienummer 435-
518-21 

• . Du hittar e-tjänsten på www.lansstyrelsen.se  

Skriv komplettering eller yttrande i sökrutan och tryck på sök. 

• Skicka e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se Skriv diarienummer 435-
518-21 och yttrande eller remissvar i ämnesraden. 

• Skicka ett vanligt brev till: Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö. 

• Observera att du bara behöver skicka in dina dokument en gång. 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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SÄNDLISTA 
Alvesta kommun, kommunen@alvesta.se, sarah.henningsson@alvesta.se 

Berättarnätet Kronoberg, kontakt@sagobygden.se, tine.winther@sagobygden.se 

Destination Småland, info@destinationsmaland.se 

Historiska föreningen i Kronobergs län, borje.bjorkman@lnu.se 

Kronobergs Arkeologiska Förening, mariann.hellberg@kulturparkensmaland.se 

Kronobergs läns hembygdsförbund, kjell.gustafsson.46@gmail.com 

Kulturparken Småland AB, information@kulturparkensmaland.se, 
lennart.johansson@kulturparkensmaland.se, 
alexandra.nylen@kulturparkensmaland.se 

Lessebo kommun, info@lessebo.se, sayf.noel@lessebo.se 

Ljungby kommun, info@ljungby.se, johan.hakansson@ljungby.se 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, jonkoping@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Kalmar län, kalmar@lansstyrelsen.se 

Markaryds kommun, info@markaryd.se, josefine.svensson@markaryd.se 

Region Kronoberg, region@kronoberg.se 

Riksantikvarieämbetet, mattias.schonbeck@raa.se 

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Tingsryds kommun, kommunen@tingsryd.se, birgitta.holgersson@tingsryd.se 

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se, pia.nilsson@trafikverket.se, 
karin.blom@trafikverket.se 

Uppvidinge kommun, info@uppvidinge.se, kasia.musial-lilja@uppvidinge.se 

Växjö kommun, info@vaxjo.se, sebastian.gardendahl@vaxjo.se 

Växjö stift, vaxjostift@svenskakyrkan.se, maria.brynielsson@svenskakyrkan.se 

Älmhults kommun, info@almhult.se, helen.karlsson@almhult.se 

Internt Länsstyrelsen i Kronobergs län: 

• Landsbygdsavdelningen, stefan.carlsson@lansstyrelsen.se 

• Miljövårdsavdelningen, maria.levin@lansstyrelsen.se 

• Samhällsutvecklingsavdelningen, carin.lamme.lindh@lansstyrelsen.se 

• Enheten för hållbar samhällsplanering, leila.aalto@lansstyrelsen.se 

• Jordbrukarstöd, maria.sjoberg@lansstyrelsen.se 

• Kulturmiljöenheten, G-DL-Kultur@lansstyrelsen.se 

• Naturskyddsenheten, elisabet.ardo@lansstyrelsen.se 

• Naturvårdsförvaltningsenheten, jesper.witzell@lansstyrelsen.se 

753

mailto:kommunen@alvesta.se
mailto:kontakt@sagobygden.se
mailto:information@kulturparkensmaland.se
mailto:lennart.johansson@kulturparkensmaland.se
mailto:info@lessebo.se
mailto:info@ljungby.se
mailto:info@markaryd.se
mailto:kommunen@tingsryd.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:pia.nilsson@trafikverket.se
mailto:info@uppvidinge.se
mailto:info@vaxjo.se
mailto:vaxjostift@svenskakyrkan.se
mailto:info@almhult.se


 

 

  4 (4) 

REMISS 

  

  

Datum 

2021-12-13 

  

Ärendenummer  

435-518-21 

  

 

• Tillväxt och Landsbygdsenheten, anders.meijer@lansstyrelsen.se 
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FORNVÅRDSSTRATEGI 2022 – 2027 

FÖRORD 
Tillsammans lyfter vi fram länets äldsta historia och de spår som finns kvar i form 
av våra fornlämningar. Länsstyrelsen bjuder in till att delta i länets 
fornvårdsarbete och att gemensamt utveckla platser med berättelser om en 
mångtusenårig historia. 

Strategins målsättning är dels ett urval vårdade fornlämningar väl spridda i länet, 
som är tillgängliga och som speglar länets historia. Vi vill också göra det möjligt 
för till exempel föreningen, skolan eller länets kommuner att i samverkan med 
Länsstyrelsen vårda och berätta om de lokala fornlämningarna. Vår förhoppning 
är att på så vis öka kunskapen men även skapa besöksmål som lockar både 
turisten och den bofasta som vill lära mer om platsernas historia. 

En fornvårdsstrategi ska ge mål och riktlinjer för hur fornvården i länet ska 
bedrivas och bli långsiktigt hållbar. En viktig förutsättning är samverkan med 
olika aktörer. Ett större engagemang ger kunskap och förståelse för 
fornlämningarna i länet. 

Strategin följer länets Kulturmiljöstrategi som har tre målbilder: 

• Breddad syn på småländskt kulturarv. 

• Kulturmiljöer utvecklas hållbart. 

• Upprätthålla levande dialog mellan aktörer. 
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BAKGRUND 
Genom åren har antalet vårdade fornlämningar i Kronobergs län blivit allt fler. 
De vårdade fornlämningarna domineras idag av gravar och gravfält 
koncentrerade kring ett par områden i länet. Samverkan med föreningar, 
organisationer och privatpersoner har resulterat i vården av ca 380 platser. Under 
senare tid har fornlämningar som torpgrunder, tjärdalar med mera lagts till för att 
få en mer komplett bild av länets historia.  

Vården finansieras genom samverkan med olika samarbetspartners och genom 
Länsstyrelsens kulturmiljöbidrag, ett statligt bidrag som inte täcker de behov som 
finns. 

FORNVÅRDEN DÅ OCH NU 
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för detta delas av 
alla. Portalparagrafen i kulturmiljölagen 1988:950 

Fornminnesvården har historiskt framför allt haft ett riksperspektiv men tidigt 
fick exempelvis prästerna ute i socknarna i uppdrag att rapportera om 
fornlämningar i sin trakt. Redan 1828 utsågs ombud som hade ett 
kulturmiljövårdsuppdrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ute i sin socken. På 
1940-talet kom önskemål om att höja kunskapsnivån bland de då ca 500 
ombuden. Kurser anordnades i fornhistoria, lagstiftning men även vård av 
fornlämningar. 

I slutet av 1920-talet och början av 30-talet förnyades fornminnesvården genom 
att RAÄ blev ett centralt chefsämbete och på provinsmuseerna (dagens 
länsmuseer) ute i landet inrättades landsantikvarietjänster.  

Exempelvis anställdes år 1940 Jan-Erik Anderbjörk som landsantikvarie på 
Smålands museum. I Kronobergsboken från 1947 beskriver han själv ett av de 
ärende han arbetade med. Kånna högar utanför Ljungby var hotat av att man ville 
anlägga en kolugn på platsen. RAÄ begär av Länsstyrelsen att man ska sätta ut 
gränser enligt den nya fornminneslagens bestämmelser. Man avvärjer på så vis 
hotet men tyvärr anlägger fastighetsägaren en ny och större fabrik utanför 
gränsen och den skymmer domarringen och en stor del av gravfältet för de som 
kommer resande från Ljungbyhållet. Anderbjörk berättar också att han ser det 
som ett undantag för det finns ett stort intresse i länet för att röja upp och snygga 
till de gamla bygravfälten och andra fornminnesplatser och det är framför allt 
hembygdsföreningarna som utför det arbetet.  

År 1937 fick RAÄ i uppdrag att inventera alla fasta fornlämningar synliga ovan 
jord. Det var början till den rikstäckande kunskapsbank som vi har idag.  

Vården och förvaltningen av fornlämningar och vissa kulturmiljöer utvecklades 
också under 1930-talet. På Björkö gravfält i Mälaren tog man fram ett arbetssätt 
med landskapsskötsel som blev det som skulle gälla för hela landet. Ambitionen 
var att återställa den tidigare landskapsbilden, röja fram ängs- och hagmark så att 
fornlämningarna blev mer synliga. 

På 1960-talet träffades en överenskommelse mellan arbetsmarknadsverket och 
RAÄ om att utföra vård av fornminnen som beredskapsarbete. Ett stort antal 
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miljöer restaurerades och sköttes med hjälp av arbetslag. Det var främst miljöer 
som gravar, ruiner och fornborgar som vårdades. 

Fram till 1976 var landsantikvarien RAÄ:s företrädare. Landsantikvarien hade 
ingen beslutsfunktion men skulle leda den kulturminnesvårdande verksamheten. 
År 1976 inrättades länsantikvarier vid länsstyrelserna och de övertog då 
funktionen som landsantikvarien haft gentemot Riksantikvarieämbetet.  

Vårdbyrån, den del som hanterade fornvård och byggnadsvård under RAÄ hade 
från 1970-talet fram till år 1996 anställda fornvårdstekniker som arbetade ute i 
landet och som samordnade fornvårdsinsatserna. I Kronoberg hade man ca 200 
objekt som vårdades. Det praktiska arbetet utfördes av Skogsvårdsstyrelsen som 
handledde arbetslag med beredskapsarbetare.  

1996 decentraliserades fornvården från RAÄ till länsstyrelserna. Länsstyrelsen har 
sedan dess som uppdrag att ansvara för fornvården i länet. Vården finansieras via 
medel från kulturmiljöbidraget.  

 

 
 
Av de 385 fornlämningar som under 2021 vårdas dominerar gravar/gravfält, 
medeltida ruiner och runristningar. De tillhör traditionellt de fornlämningar som 
har fått stor uppmärksamhet och har vårdats länge och förväntats ingå i 
Länsstyrelsens fornvård. 

En ambition inom senare års fornvårdsarbete har varit att sprida fornvården 
tematiskt och det syns i objekt som tjärdalar, odlingslämningar och torpruiner. 
Vissa typer av fornlämningar typiska för länet saknas fortfarande, till exempel 
finns inga vårdade lämningar från äldre järnframställning. Odlingslandskap med 
fornåkrar och röjningsrösen som är en av länets vanligaste lämningar och som 
ofta finns i det som idag är skogsmark är andra exempel viktiga att lyfta fram för 
att öka förståelsen av länets utveckling. 
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VÅRDMETODER 
All fornvård som idag sker inom Länsstyrelsens ramar möjliggörs genom medel 
från kulturmiljöbidraget där skötsel och vård utförs av bidragsmottagaren. 
Länsstyrelsen bedriver inget eget praktiskt vårdarbete. De som utför vården är 
kommuner, statliga myndigheter (Skogsstyrelsen), föreningar och privatpersoner. 
Enskilda företag kan förekomma för begränsade arbeten på uppdrag av 
Länsstyrelsen eller ovan nämnda aktörer. 

Huvuddelen av vården innebär markvård av olika slag, som röjning av sly och 
slåtter. Ibland görs större särskilda kostnadskrävande insatser, exempelvis 
ruinvård och vård av häll- och runristningar.   

TILLGÄNGLIGHET 
Att öka tillgängligheten är en prioriterad fråga sedan flera år tillbaka och inom 
fornvårdsarbetet har man bland annat tagit fram taktila skyltar vid 8 lämningar i 
länet, en i varje kommun. Ett annat exempel är Bergkvara slottsruin där vägen 
fram till ruinen har åtgärdats så den är tillgänglig även för den som är 
rullstolsburen. Det finns ett stort behov av att utveckla tillgänglighetsarbetet 
inom fornvården och i samverkan med länets aktörer. 

INFORMATION 
I dagsläget finns informationsskyltar vid alla vårdobjekt. De är antingen 
producerade av RAÄ, Länsstyrelsen eller genom kulturmiljöbidrag. I vissa fall är 
de framtagna av andra organisationer. Skyltarna varierar i storlek och i vissa fall 
även i utseende. Idag är många skyltar i dåligt skick på grund av ålder och 
behöver bytas ut. 

På Länsstyrelsens webbplats fanns tidigare kommunorienterad information av ett 
urval av objekt inom varje kommun.  

Länsstyrelsen har producerat en rad skrifter i en egen serie om bebyggelse, länets 
byggnadsminnen, landskap och fornlämningar. Exempelvis skriften Sevärda 
ruiner.  

FORNVÅRD OCH SAMHÄLLSPLANERING 
Kommuner och exploatörer argumenterar i varierande grad för bevarande av de 
eventuella fornlämningar som kan finnas i områden som ingår i detalj- och 
översiktsplaner samt vägärenden. I planer som rör bostadsbebyggelse kan det 
vara lättare att se fornlämningarna som en tillgång. I några fall har man från 
kommunalt håll arbetat aktivt med att skapa rekreationsområden kring 
fornlämningarna.  

Inom det kommunala kulturmiljöarbetet har Länsstyrelsen anordnat dialogmöten 
med alla kommuner och där har samtal om fornlämningar lyfts som möjligt 
utvecklingsområde. 
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FORNVÅRDSSTRATEGINS MÅLBILDER 

MÅLBILD 1: ETT URVAL AV LÄMNINGAR SPEGLAR LÄNETS HISTORIA 

Det finns ett urval av fornobjekt som är geografiskt spridda över länet och som 
berättar om länets historia eller är regionalt eller nationellt unika. Objekten är 
tillgängliga för alla.  

De fornlämningar som idag vårdas ska analyseras och eventuellt kompletteras så 
att vi får ett aktuellt urval av fornlämningar som speglar länets mångtusenåriga 
historia. Urvalet tas fram utifrån följande kriterier: 

• Ett representativt urval som berättar länets historia eller är unika ur ett 
regionalt och nationellt perspektiv 

• Objekt som är möjliga att kontinuerligt vårda och informera om. Det ska 
finnas förutsättningar för långsiktig skötsel och förvaltning. 

• Att skötsel och förvaltnings samfinansieras med andra medel än 
kulturmiljöanslaget. 

• Geografisk spridning i länet eftersträvas liksom i de åtta kommunerna. 

• Urvalet av objekt ska garantera att de är tillgängliga. 
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MÅLBILD 2: FORNVÅRDEN ENGAGERAR FLER 
Tillsammans och i samverkan vårdar vi länets fornlämningar och sprider 
berättelserna om länets mångtusenåriga historia.  

Med stöd från Länsstyrelsen ska en kommun, organisation, förening, skola eller 
privatperson få möjlighet att ta över ansvaret för skötseln av en fornlämning. Vi 
vinner ökad kunskap, förståelse och engagemang och möjliggör att fler 
fornlämningar vårdas och blir tillgängliga. Länsstyrelsen har fortfarande det 
yttersta ansvaret för att se till och följa upp att skötseln utförs. 

Ett sätt att skapa förståelse för och öka kunskapen kring vår kulturmiljö är att 
engagera människor och göra dem delaktiga. Att i tidig ålder få höra berättelsen 
om och uppleva en fornlämning, kanske även få vara med och sköta objektet ger 
förankring till platsen. Att adoptera exempelvis en runsten, få lära sig om 
historien kring den och hur den vårdas på bäst sätt kan kännas värdefullt och 
viktigt för exempelvis en hembygdsförening som vill berätta mer om trakten de 
verkar i. En fornlämning kan bli ett småskaligt besöksmål för både turisten och 
den som bor på platsen.  
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MÅLBILD 3: VÅRDADE FORNLÄMNINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA 

De fornlämningar som valts ut enligt kriterierna i Målbild 1 ska vara tillgängliga 
för alla. Övriga vårdade fornlämningar ska där det är genomförbart i så hög grad 
som möjligt vara tillgängliga.  

Platserna ska utformas så att de är lätta att nå och uppleva. Det krävs 
parkeringsplatser i nära anslutning, vägar och gångstigar ska gå att ta sig fram på 
även om man är rullstolsburen eller har svårt att gå och skyltar ska vara 
anpassade.  

I informationsmaterial ska det finnas bra och utförliga beskrivningar över hur 
tillgänglig en plats är. 

Platser som inte är lika tillgängliga eller som kan vara svåra att förstå kan få 
utökad information genom exempelvis en filmberättelse om platsen eller 
fornlämningskategorin. Då kan man ta till sig informationen även hemma vid sin 
dator eller genom sin mobiltelefon och en QR-kod på skyltstället. 
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MÅLBILD 4: INFORMATION 
Information och berättelser om länets vårdade fornlämningar finns på många 
olika sätt, på Länsstyrelsens webbplats, vid objekten och i skrifter. Informationen 
är tillgänglig för alla i så hög grad som möjligt och har en gemensam layout. 

Länsstyrelsens webbplats utvecklas. Här finns utförlig information om de utvalda 
platserna men även allmän information om olika typer av fornlämningar och 
länets fornhistoria. Informationen är i text och bild men kan även vara i filmat 
format. Webbplatsen ska ha en viss hållbarhet, exempelvis 10 år och ska hållas 
uppdaterad. 

Ett skyltprogram tas fram med en layout som är genomgående i all skyltning av 
fornvårdsobjekt. En QR-kod på skylten gör att man med hjälp av sin 
mobiltelefon kan få mer information på webbsidan. 

Vid vissa platser som inte är lika tydliga och svåra att förstå eller som man vill 
levandegöra ytterligare kan andra typer av informationsteknik användas. Modeller 
som visar en historisk miljö och som är tillgänglig för även den som är synskadad. 
Eller AR-teknik, Augmented Reality som kan översättas med ”Förstärkt eller 
förhöjd verklighet”, där man exempelvis med sin mobiltelefon kan uppleva en 
historisk dimension på platsen man rör sig i. 

Skrifter som ingår i Länsstyrelsens skriftserie och som beskriver de utvalda 
fornvårdsobjekten, eller en samlad skrift som kan fungera som en guide när man 
besöker objekten. 
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MÅLBILD 5: FORNVÅRD I SAMHÄLLSPLANERING 
En fornlämning kan vara en tillgång, inte ett hinder. När nya områden planläggs 
där det finns fornlämningar lyfts de fram. Där det är möjligt kan de ingå i 
rekreationsområden och vara en del i upplevelsen av området.  

Länets aktörer träffas i olika forum där vi diskuterar frågor kring fornlämningarna 
i planarbetet. Vi delar med oss av och inspirerar varandra med goda exempel. 
Kulturmiljödagen kan vara ett tillfälle då vi tar upp frågan som en programpunkt.  
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FÖR DIG SOM VILL VETA MER  

KULTURMILJÖN I REGELVERK 

Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) är en speciallagstiftning, och innehåller bland annat 
bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 
Lagen reglerar även olika ansvarsområden för kyrkliga kulturminnen. 

Förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (SFS 2010:1121) reglerar 
vad kulturmiljöanslaget kan användas till. 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) reglerar bland annat hänsyn och anpassningar 
som behövs för att skydda och värna kulturmiljövärdena i plan- och 
byggprocessen. 

Miljöbalken (SFS 1998:808) har en bred definition av kulturmiljöns värden och 
omfattar bland annat riksintressen, kulturreservat och landskapet i sin helhet. 

Kulturmiljöförordningen (SFS 1988:1188) förtydligar att Länsstyrelsen särskilt ska 
samverka med länsmuseerna. Kulturparken Småland AB är därför en viktig part i 
det regionala kulturmiljöarbetet. 

HÄNSYNS- OCH SKYDDSREGLER FINNS ÄVEN I: 

Skogsvårdslagen (SFS 1974:429) hanterar skötsel av skog och skogsmark, där hänsyn 
till kulturmiljöer ingår. 
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VILL DU LÄSA MER? 
 

Agenda 2030 – 17 globala mål för hållbar utveckling 

Europeiska landskapskonventionen (ELC) 

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (SFS 2010:1121) 

Gröna Kronoberg 2025. Regional utvecklingsstrategi Kronobergs län 

Handbok i fornminnesvård. Robert Danielsson, 2006 Riksantikvarieämbetet 

Inlandsarkeologi. Vetenskapligt program för uppdragsarkeologin vid Smålands 
Museum. Red: Peter Skoglund. Smålands museum rapport 2006:23 

Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37) 

Kulturmiljöförordningen (SFS 1988:1188) 

Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 

Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Ny museipolitik (SOU 2015:89) 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Plattform Kulturhistorisk värdering och urval: grundläggande förhållningssätt för 
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. Génetay, 
Lindberg, Riksantikvarieämbetet 2015 

Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110) 

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–2020 (2021) 

Riksantikvarieämbetet och dess ombud Janson, Sverker Fornvännen 1950(45), s. 
181-182 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1950_181 Ingår i: 
samla.raa.se 

Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) 

Vision för kulturmiljöarbetet 2030, Riksantikvarieämbetet 2016 

 

 
 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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HANDLINGSPLAN OCH ÅTGÄRDER – 

FORNVÅRDSSTRATEGI 2022 - 2027 

VARFÖR BEHÖVS EN HANDLINGSPLAN? 
Genom åren har antalet vårdade fornlämningar i Kronobergs län blivit allt fler. 
De vårdade fornlämningarna domineras idag av gravar och gravfält 
koncentrerade kring ett par områden i länet. Samverkan med föreningar, 
organisationer och privatpersoner har resulterat i vården av ca 380 platser. Under 
senare tid har fornlämningar som torpgrunder, tjärdalar med mera lagts till för att 
få en mer komplett bild av länets historia.  

Vården finansieras genom samverkan med olika samarbetspartners och genom 
Länsstyrelsens kulturmiljöbidrag, ett statligt bidrag som inte täcker de behov som 
finns.  

I fornvårdsstrategin finns målen och riktlinjerna för hur fornvården i länet ska 
bedrivas och bli långsiktigt hållbar i samverkan med olika aktörer och leda fram 
till ett större engagemang och förståelse för fornlämningarna i länet som berättar 
om en mångtusenårig historia.  

Handlingsplanen ger verktygen och en tidsplan för hur och när vi genomför det 
arbetet och når fram till målen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Fornvårdsstrategin följer länets Kulturmiljöstrategi som har tre målbilder: 

• Breddad syn på småländskt kulturarv. 

• Kulturmiljöer utvecklas hållbart 

• Upprätthålla levande dialog mellan aktörer. 

Målbilderna i de båda strategierna handlar bland annat om att bredda synen på 
småländskt kulturarv och att bjuda in fler i kulturmiljöarbetet. De tar även upp 
vikten av att kulturmiljöer utvecklas hållbart och är tillgängliga för alla. En 
förutsättning för att gemensamt vårda vår kulturmiljö, där fornlämningarna är en 
del, är dialog, att mötas för diskussioner och att lära av varandra.   

  

KULTURMILJÖN I REGELVERK 

• Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) är en speciallagstiftning, och innehåller 
bland annat bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen och 
kyrkliga kulturminnen. Lagen reglerar även olika ansvarsområden för 
kyrkliga kulturminnen.  

• Förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (SFS 
2010:1121) reglerar vad kulturmiljöanslaget kan användas till. 

• Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) reglerar bland annat hänsyn och 
anpassningar som behövs för att skydda och värna 
kulturmiljövärdena i plan- och byggprocessen. 

• Miljöbalken (SFS 1998:808) har en bred definition av kulturmiljöns 
värden och omfattar bland annat riksintressen, kulturreservat och 
landskapet i sin helhet. 

• Kulturmiljöförordningen (SFS 1988:1188) förtydligar att Länsstyrelsen 
särskilt ska samverka med länsmuseerna. Kulturparken Småland AB 
är därför en viktig part i det regionala kulturmiljöarbetet. 

HÄNSYNS- OCH SKYDDSREGLER FINNS ÄVEN I: 

• Skogsvårdslagen (SFS 1974:429) hanterar skötsel av skog och 
skogsmark, där hänsyn till kulturmiljöer ingår. 
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PRIORITERINGAR FÖR ATT NÅ MÅLEN 
Prioriteringarna är uppdelade efter fornvårdsstrategins målbilder. 

MÅLBILD 1: ETT URVAL AV LÄMNINGAR SPEGLAR LÄNETS HISTORIA. 

Prioriteringar för att nå målbild 1: 

En analys av dagens vårdade fornlämningar och ett urval lokaler väljs ut för att 
komplettera dagens vårdade objekt. Det arbetet görs i samråd med ett urval av 
länets aktörer exempelvis Kulturparken Småland. Urvalet görs enligt ett antal 
kriterier. 

MÅLBILD 2: FORNVÅRDEN ENGAGERAR FLER 

Prioriteringar för att nå målbild 2: 

Dialog med länets aktörer om samverkan kring fornvårdsarbetet. 

Samfinansiering av fornvårdsarbetet med andra anslag och länets aktörer. 

MÅLBILD 3: VÅRDADE FORNLÄMNINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA 

Prioriteringar för att nå målbild 3:  

En tillgänglighetsplan tas fram för vårdade fornlämningar. 

MÅLBILD 4: INFORMATION 

Prioriteringar för att nå målbild 4: 

En plan för förmedling av fornvård tas fram. 

Ett skyltprogram för fornvården tas fram. 

MÅLBILD 5: FORNVÅRD I SAMHÄLLSPLANERING 

Prioriteringar för att nå målbild 5: 

Dialog med länets aktörer för att öka medvetenheten kring fornvård i 
samhällsplaneringen, förmedla goda exempel som inspiration. 
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TIDPLAN 
Ett kontinuerligt arbete under hela tidsperioden handlar om att informera om 
och ha dialog med länets aktörer kring samverkan.  

2022 

• Analysera dagens vårdade fornlämningar utifrån kategori, tillgänglighet 
och informationsunderlag. 

• Information och dialog med länets aktörer om samverkan och 
samfinansiering kring fornvårdsarbetet. 

• Påbörja framtagande av en tillgänglighetsplan. 

• Uppföljning av årets arbete. 

2023 

• Avstämning med aktörer som vill samverka kring fornvårdsarbetet. 

• Fastställa ett urval av fornlämningar enligt Målbild 1 i samråd med ett 
urval av länets aktörer, exempelvis Kulturparken Småland. 

• Påbörja en plan för förmedling av fornvården. 

• Uppföljning av årets arbete. 

2024 

• Avstämning med aktörer som vill samverka kring fornvårdsarbetet. 

• Påbörja framtagande av ett skyltprogram. 

• Uppdatera webbplatsen. 

• Uppföljning av årets arbete. 

2025 

• Avstämning med aktörer som vill samverka kring fornvårdsarbetet. 

• Utveckla fornvårdsarbetet utifrån fastställt urval, tillgänglighetsplan och 
skyltprogram.  

• Uppföljning av årets arbete. 

2026 

• Avstämning med aktörer som vill samverka kring fornvårdsarbetet. 

• Påbörja framtagande av skyltar enligt fastställt skyltprogram. 

• Uppföljning av årets arbete. 

2027 

• Avstämning med aktörer som vill samverka kring fornvårdsarbetet. 

• Uppföljning, utvärdering och aktualisering av handlingsplanen 2022 - 
2027. 
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1.ETT URVAL AV LÄMNINGAR SPEGLAR LÄNETS HISTORIA 
Det finns ett urval av fornobjekt som är geografiskt spridda över länet och som 
berättar om länets historia eller är regionalt eller nationellt unika. Objekten är 
tillgängliga för alla.  

ÅTGÄRDER  

En analys görs av dagens vårdade fornlämningar och ett urval lokaler väljs 
ut för att komplettera dagens vårdade objekt. Det arbetet görs i samråd 
med ett urval av länets aktörer exempelvis Kulturparken Småland. 

Urvalet görs utifrån följande kriterier: 

• Ett representativt urval som berättar länets historia eller är unika ur ett 
regionalt eller nationellt perspektiv. 

• Objekt som är möjliga att kontinuerligt vårda och informera om. Det ska 
finnas förutsättningar för långsiktig skötsel- och förvaltning. 

• Att skötsel och förvaltning samfinansieras med andra medel än 
kulturmiljöanslaget. 

• Geografisk spridning i länet eftersträvas liksom i de åtta kommunerna. 

• Urvalet av objekt ska garantera att de är tillgängliga. 

Syfte:  

Genom analys ta fram ett bredare och mer komplett urval av fornlämningar som 
berättar om länets mångtusenåriga historia. 

Mål: 

Ett urval enligt kriterierna. 

Målgrupp:   

Allmänheten 
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2. FORNVÅRDEN ENGAGERAR FLER 
Tillsammans och i samverkan vårdar vi länets fornlämningar och sprider 
berättelserna om länets mångtusenåriga historia.  

Med stöd från Länsstyrelsen ska en kommun, organisation, förening, skola eller 
privatperson få möjlighet att ta över ansvaret för skötseln av en fornlämning. Vi 
vinner ökad kunskap, förståelse och engagemang och möjliggör att fler 
fornlämningar vårdas och blir tillgängliga. Länsstyrelsen har fortfarande det 
yttersta ansvaret för att se till och följa upp att skötseln utförs. 

ÅTGÄRDER: 

I dialog med länets aktörer hittar man sätt att samverka kring 
fornvårdsarbetet både gällande praktiskt arbete, spridande av kunskap och 
finansiering. 

Syfte:  

Genom samverkan kring fornvårdsarbetet ökar kunskap, förståelse och 
engagemang och möjliggör att fler fornlämningar vårdas och blir tillgängliga. 

Mål:  

Flera aktörer som är engagerade i fornvårdsarbetet och som sprider information 
och kunskap. 

Målgrupp:  

Kommuner, organisationer, föreningar, privatpersoner. 
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3. VÅRDADE FORNLÄMNINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA 
De fornlämningar som valts ut enligt kriterierna i Målbild 1 ska vara tillgängliga 
för alla. Övriga vårdade fornlämningar ska där det är genomförbart i så hög grad 
som möjligt vara tillgängliga.  

ÅTGÄRDER: 

En tillgänglighetsplan tas fram för vårdade fornlämningar.  

Syfte:  

Öka tillgängligheten vid länets vårdade fornlämningar 

Mål:  

Länets vårdade fornlämningar är tillgängliga 

Målgrupp:  

Allmänheten  
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4. INFORMATION 
Informationen och kunskapsförmedling om fornlämningarna ska struktureras 
och få en tydlig planering. Den som letar information ska enkelt kunna hitta på 
Länsstyrelsens hemsida och känna igen sig både där, ute på plats vid en 
fornlämning och i skrifter. Informationen ska vara tillgänglig.  

ÅTGÄRDER: 

En plan för förmedling av fornvård tas fram.  

Syfte:   

En plan för hur information om fornlämningarna blir tydlig, tillgänglig och med 
en gemensam layout. 

Mål:  

Informationen om de vårdade fornlämningarna ska vara lätt att hitta och ta till sig 
för alla. 

Målgrupp:  

Länets aktörer som arbetar med vården av fornlämningarna. 

 

Ett skyltprogram för fornvården tas fram. 

Syfte:  

Ett program som ger riktlinjer för hur skyltar vid fornlämningar i länet ska 
utformas. 

Mål:  

Ett verktyg som ska vara till hjälp för att ta fram tillgänglig och tydlig information 
vid de vårdade fornlämningarna. 

Målgrupp:  

Länets aktörer som arbetar med vården av fornlämningarna. 
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5. FORNVÅRD I SAMHÄLLSPLANERING 
En fornlämning kan vara en tillgång inte ett hinder. När nya områden planläggs 
där det finns fornlämningar lyfts de fram. Där det är möjligt kan de ingå i 
rekreationsområden och vara en del i upplevelsen av området.  

ÅTGÄRDER: 

Länets aktörer träffas i olika forum och diskuterar fornvård i 
samhällsplaneringen och förmedlar goda exempel som inspiration. 

Syfte:  

Öka medvetenheten kring fornvård i samhällsplaneringen.  

Mål:  

I planeringsarbete i områden där det finns fornlämningar ser man dem som en 
tillgång och inte ett hinder. 

Målgrupp:  

Kommunala och statliga tjänstemän och politiker. 

 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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ÅTGÄRDER FORNVÅRDSSTRATEGI 2022 - 2027  

Målbild 1: Ett urval av lämningar speglar länets historia. 

Åtgärd Syfte Målsättning Metod Målgrupp Medverkande Ansvarig När Uppföljning 

Urval av 
fornobjekt 

Genom analys 
ta fram ett 
bredare och 
mer komplett 
urval av 
fornlämningar 
som berättar 
om länets 
mångtusenåriga 
historia. 
 

Ett urval 
enligt de 
kriterier som 
finns under 
målbild 1. 

En 
arbetsgrupp 
tar fram ett 
urval. 

Allmänheten Landskapsantikvarie 
och arkeologer på 
Kulturmiljöenheten, 
Kulturparken 
Småland.  

Destination 
Småland. 

Kommunerna. 

Naturskyddsenheten, 

Skogsstyrelsen. 
Svenska kyrkan. 

Länsstyrelsen 2023  
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Målbild 2: Fornvården engagerar fler 

Åtgärd Syfte Målsättning Metod Målgrupp Medverkande Ansvarig När Uppföljning 

I dialog med 
länets aktörer 
hittar man sätt 
att samverka 
kring 
fornvårdsarbetet 
både gällande 
praktiskt arbete, 
spridande av 
kunskap och 
finansiering. 
 

Genom 
samverkan kring 
fornvårdsarbetet 
ökar kunskap, 
förståelse och 
engagemang 
och möjliggör 
att fler 
fornlämningar 
vårdas och blir 
tillgängliga. 
 

Flera aktörer 
som är 
engagerade i 
fornvårdsarbetet 
och som sprider 
information och 
kunskap. 
 

Strategiskt 
möte och 
information 
via olika 
media. 

Kommuner, 
organisationer, 
föreningar, 
privatpersoner. 
 

Kommuner, 
organisationer, 
föreningar, 
privatpersoner. 
 

Länsstyrelsen 2022  
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Målbild 3: Vårdade fornlämningar tillgängliga för alla. 

Åtgärd Syfte Målsättning Metod Målgrupp Medverkande Ansvarig När Uppföljning 

En 
tillgänglighetsplan 
tas fram för 
vårdade 
fornlämningar. 

Öka 
tillgängligheten 
vid länets 
vårdade 
fornlämningar 
 

Länets vårdade 
fornlämningar är 
tillgängliga 
 

 Allmänheten Landskapsantikvarie  Länsstyrelsen 2022 
- 
2023 
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Målbild 4: Information 

Åtgärd Syfte Målsättning Metod Målgrupp Medverkande Ansvarig När Uppföljning 

Plan för 
förmedling 
av fornvård 
tas fram. 

En plan för hur 
information om 
fornlämningarna 
blir tydlig, 
tillgänglig och 
med en 
gemensam 
layout. 
 

Informationen 
om de vårdade 
fornlämningarna 
ska vara lätt att 
hitta och ta till 
sig för alla. 
 

 Länets aktörer 
som arbetar med 
vården av 
fornlämningarna. 

 

Landskapsantikvarie Länsstyrelsen 2023 
- 
2024 

 

Ett 
skyltprogram 
för 
fornvården 
tas fram. 

Ett program 
som ger 
riktlinjer för hur 
skyltar vid 
fornlämningar i 
länet ska 
utformas. 
 

Ett verktyg som 
ska vara till hjälp 
för att ta fram 
tillgänglig och 
tydlig 
information vid 
de vårdade 
fornlämningarna. 

 

 Länets aktörer 
som arbetar med 
vården av 
fornlämningarna 

 Länsstyrelsen 2024 
- 
2025 
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Målbild 5: Fornvård i samhällsplanering. 

Åtgärd Syfte Målsättning Metod Målgrupp Medverkande Ansvarig När Uppföljning 

Länets aktörer 
träffas i olika forum 
och diskuterar 
fornvård i 
samhällsplaneringen 
och förmedlar goda 
exempel som 
inspiration. 
 

Öka medvetenheten 
kring fornvård i 
samhällsplaneringen. 
 

I 
planeringsarbete 
i områden där 
det finns 
fornlämningar 
ser man dem 
som en tillgång 
och inte ett 
hinder. 
 

Dialog i forum 
där frågorna 
diskuteras och 
information i 
programpunkter 
under 
Kulturmiljödagen. 

Kommunala 
och statliga 
tjänstemän 
och 
politiker. 

. 

Kommunala 
och statliga 
tjänstemän 
och politiker. 

. 

Länsstyrelsen Årligen  
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-01-31 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2022-02-08 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter 
med mera för Kommunstyrelsen. Denna gång har följande 
inkommit för delgivning: 
 
Inga delgivningar finns denna gång. 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-02-01 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 220104-
220131 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunallagen och kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut 220104-220131 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Lista över delegationsbeslut 
 

Period: 2022-01-04--31 

 

 Avtal etc.  

Dnr Ärende Delegat  
2022.74 KS 2021/422. Försäljning del av 

Kosta 36:13 
Samhällsbyggnadschef 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Övrigt 

Dnr Ärende Delegat  
2022.131 KS 2021/436.Tilldelningsbeslut 

kalkning 2022 
upphandlingschef 

2022.138 Upplåning nr 1 år 2022 ekonomichef 
2022.140 Inrättande av läge samordning 

kopplat till ärende KS 2020/157 
kommunchef 
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