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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 6 december 2021, kl. 14:00

Plats:

Musiksalongen, Säfstaholms slott

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård presenterar sin
verksamhet
2. Föredragning om slottets verksamhet
3. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
4. Energiöversikt – Energikontoret i Mälardalen
5. Den smarta Vingåkersbygden
6. Information från KLF och KOS
7. Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Ärenden till kommunstyrelsen
8. Nämndplan för kommunstyrelsen
9. Investeringsplan för kommunstyrelsen
10. Granskning av detaljplan för Sävstaholm 1:36 m.fl
11. Svar på remiss om länstransportsplan Sörmland
12. Samarbetsavtal med Samverkarna
13. Revidering av avtal för samordnare av lokala servicefunktioner
Ärenden till kommunfullmäktige
14. Revidering av kommunal utvecklings- och serviceplan (KUSP)
15. Revidering av ägardirektiv till de kommunala fastighetsbolagen
16. Svar på motion angående statsbidrag för att åtgärda rasrisken
Anmälningsärenden
17. Delegationsbeslut
18. Delgivningar
Övrigt
19. Övriga frågor
Anneli Bengtsson
Ordförande

Föredragande
Ordförande, chef
Slottspersonal
Energikontoret
Samhällsstrag
Förvaltningschefer
Kommunchef

Emma Bergström
Sekreterare

Välkommen!
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

279
(xx)

2021-12-06

Ks §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser xx att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen
sker den xx december på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

281
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KS 2021/8

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
presenterar sin verksamhet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare fastställt frågor till nämnden i enlighet med sin
uppsiktsplikt. Representanter från nämnden deltar och berättar om sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Svar på frågor från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Titti Kendall
Länsgemensamt regionalt stöd

2021-09-17

NSV21-0022-5

Svar på frågor enligt uppsiktsplikten till nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård från Vingåkers
kommun

1. Vilka är nämndens större projekt den innevarande
mandatperioden?
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har
beslutat om inriktningsdokument för Nära hälsa i Sörmland och gett
Länsstyrgruppen i uppdrag att arbeta vidare för en fortsatt
omställning till en god och nära vård samt ”Tillsammans för barnens
bästa” där NSV angett att arbetet ska ske tillsammans med
skolcheferna och deras verksamheter.
2. Vilka är nämndens viktigaste utmaningar den innevarande
mandatperioden?
- Hålla ner kostnadsutvecklingen för hjälpmedel; en jämlik
förskrivning i länet.
- Finansiering av FOU; hitta ett adekvat sätt att finansiera
samverkansytan för kunskapsstyrning för tio huvudmän
- Kunskapsstyrning; att arbeta för ett evidensbaserat Sörmland för
att nå ett hälsofrämjande och proaktivt Sörmland
- Kommunikation, delaktighet och medskapande där hela
Sörmland är engagerade och för kunskapen och informationen
genom hela närvårdsstrukturen och vidare i verksamheter och
nämnder för att nå optimalt genomslag.
3. Hur ser nämndens ekonomiska prognos ut för mandatperioden?
NSV håller sin budget. Framtida utmaningar med finansiering av
FoU där respektive huvudman ska ta ställning till framtagna förslag i
beställd utredning.
4. Hur arbetar nämnden med interna effektiviseringar och vilka
effekter har det gett de senaste åren?
Eftersom nämnden arbetar med samverkan och kunskapsstyrning
sker mycket av eventuella effektiviseringar i respektive kommun.

Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
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Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Titti Kendall
Länsgemensamt regionalt stöd

2021-09-17

NSV21-0022-5

5. Hur skulle nämnden vilja att samverkan med kommunen går till
och vilka förändringar skulle det innebära för verksamheten
mot idag?
Eftersom vi inte mäter följsamhet av beslut i vare sig NSV eller
länsstyrgruppen har vi inte kännedom om det arbete som Vingåkers
kommun utför. NSV vill att Vingåkers kommun tillsammans med
övriga huvudmän har ett stort engagemang i närvårdsstrukturen.

REGION SÖRMLAND

Jacob Sandgren (S)
Ordförande

Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Titti Kendall
Verksamhetschef,
Länsgemensamt
regionalt stöd

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Föredragning om slottets verksamhet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av föredragning i följande beslutsärenden.
-

Avtal med Samverkarna
Granskning av detaljplan för Säfstaholm 13:6 m.fl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Energiöversikt – Energikontoret i Mälardalen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

285
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Den smarta Vingåkersbygden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Information från KLF och KOS
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS 2021/633

Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Kommunchef redogör för kommunstyrelsens ekonomiska utfall den senaste
månaden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS 2021/664

Kommunstyrelsens nämndplan för 2022 och planperiod
2023 - 2024
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar anta nämndplan för 2022 och planperiod 2023 - 2024.
Sammanfattning av ärendet
I styrmodellen för Vingåkers kommun ingår att det för varje år ska tas fram en
nämndplan. Dokumentet bygger på fullmäktiges beslutade kommunplan och
innehåller bland annat mål och ekonomiska ramar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-05
Kommunstyrelsens nämndplan för 2022 och planperioden 2023- 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-05
Handläggare

Ralf Hedin
0151-19261
Ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/664

Kommunstyrelsens nämndplan för 2022 och planperiod
2023-2024
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen beslutar nämndplan för 2022 och planperiod 2023-2024.
Sammanfattning av ärendet
I styrmodellen för Vingåkers kommun ingår att det för varje år ska tas fram en
nämndplan. Dokumentet bygger på fullmäktiges beslutade kommunplan och
innehåller bland annat mål och ekonomiska ramar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen, med stöd av kommunledningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Nämndplanen är det styrdokument som tar vid där kommunplanen slutar och som
preciserar kommunstyrelsens verksamhet för året.
Förslaget till nämndplan innehåller också de uppdrag riktade till kommunstyrelsens
verksamheter som den politiska majoriteten beslutade i samband med att
mandatperioden började.
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När det gäller internkontrollplanen fortsätter förvaltningen arbeta efter de principer
som lades fast för något år sedan. De innebär att förvaltningen i nämndplanen lägger
in några viktiga kontrollpunkter och att styrelsen därutöver självklart är fri att under
året besluta de ytterligare kontrollpunkter som det uppstår behov av.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut om nämndplanen innebär inga nya kostnader.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Kommunstyrelsens nämndplan för 2022 och planperioden 2023-2024
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens hemsida

Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Nämndplanen bidrar till målet eftersom den
tydliggör de ekonomiska ramarna, vilka
prioriteringar som ska göras, vilka
internkontroller som ska göras etc.

"[Klicka och skriv]"

Nämndplanen bidrar till målet bland annat
genom att den innehåller de uppdrag som den
politiska majoriteten har beslutat och som
bland annat handlar om
landsbygdsutveckling.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Beslutet riktar sig inte till specifika grupper utan berör alla, om än i de flesta
fall primärt indirekt.
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

Beslutet har ingen direkt påverkan på barn och ungdomar och framför allt
därför ingen konsekvens för barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor. I
en indirekt mening kan diskussionen så klart göras längre.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

Beslutet har ingen direkt påverkan på barn och ungdomar och framför allt
därför ingen konsekvens för detta. I en indirekt mening kan diskussionen så
klart göras längre.
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1

Organisation och ansvarsområde

1.1

Kommunstyrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till
uppgift att driva de strategiska utvecklings- och framtidsfrågorna för Vingåkers
kommun. Med begreppet strategisk menas här att ha en helhetssyn och ett
långsiktigt tänkande. Kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag omfattas av såväl
ett ansvar för lagstiftad verksamhet som frivillig sådan.
Kommunfullmäktige är det högsta beslutade organet i kommunen och har beslutat
om ett antal policydokument, planer och program. Tillsammans med andra styrande
beslut av kommunfullmäktige är dessa dokument vägledande för hur
kommunstyrelsen ska bedriva sin verksamhet. De kommunala styrdokumenten
som anger färdriktningen gäller för hela den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen har i sin strategiska och ledande roll ett övergripande ansvar för
att kontrollera att de kommunövergripande styrdokumenten följs.
1.2

Kommunstyrelsen som organisation

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen i sin ledningsfunktion leda,
samordna, utveckla och styra övergripande kommunala frågor. I uppdraget ligger
också att med uppmärksamhet följa den kommunala verksamheten och tillse att
rapportering sker från samtliga nämnder till kommunfullmäktige gällande
verksamheternas utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsens verksamhetsområden är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styra genom uppsikt över nämnder och bolag (KL 6:1)
Kommunal demokrati
Näringslivsutveckling
Marknadsföring och information
Besöksnäring
Ekonomi och budgetprocess
Personal och utformning av kommunens arbetsgivarpolitik
Folkhälsa
Administrativ verksamhet
IT-verksamhet
Kris, beredskap och säkerhetsarbete
Måltider
Städ av förskoleavdelningar
Översiktsplanering
Mark- och bostadsfrågor
Kommunala gator, parker & rekreationsområden.
Interna transporter och verksamhetsvaktmästeri
Trafik

Landsbygdsutveckling
Digitalutveckling, infrastruktur och delaktighet.
Energiplanering och energihushållning
3
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Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare. Det finns två utskott under
kommunstyrelsen: arbetsutskottet (KSAU) och personalutskottet (PU).
1.3

Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation

Till sitt stöd har kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen och del av
kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har en samlad specialistkompetens för
ledningsstöd inom ekonomi, upphandling, personal, kommunikation,
administration, lön, nämndservice och IT. Förvaltningen arbetar också med frågor
som är av betydelse för kommunens övergripande utveckling, marknadsföring,
näringsliv, trygghet och säkerhet, folkhälsa samt hållbarhetsfrågor.
Den del av kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar för
kommunstyrelsen ansvarar för frågor om turism/besöksnäring, översiktsplanering,
trafik, mark & bostadsfrågor, landsbygdsutveckling, digitalisering samt kommunala
gator, parker och rekreationsområden. Förvaltningen utför även intern service till
övriga förvaltningar genom vaktmästeri, måltider och förskolestädning.
1.3.1

Ekonomienheten

Ekonomienhetens huvudsakliga uppgifter är att ansvara för, utveckla och samordna
det kommunövergripande arbetet med budget- och bokslutsprocesserna. Vidare
ansvarar enheten för ekonomiska analyser, månadsuppföljning, arbete med
delårsrapport och årsredovisning, långsiktig ekonomisk planering, statistik samt
finansiell förvaltning. Ekonomerna på enheten fungerar som kontaktekonomer till
de olika nämnderna/förvaltningarna och bidrar med ekonomiskt stöd och analys.
Kommunens
löpande
ekonomiadministration
avseende
bokföring,
fakturahantering och momsfrågor hanteras inom enheten. Ekonomienheten har
även det övergripande ansvaret för kommunens inköp och upphandlingsfrågor
samt försäkringsfrågor.
1.3.2

HR-enheten

Det är HR-enhetens huvudsakliga uppgift att utveckla, samordna och följa upp
Vingåkers kommuns arbetsgivarpolitik och strategiska kompetensförsörjning, att
implementera kommunens policydokument inom det arbetsgivarpolitiska området
samt att samordna förvaltningarna i det strategiska arbetet för att främja hälsa eller
förebygga ohälsa hos medarbetarna. HR-enhetens uppgifter består bland annat av
strategiskt personalarbete, chefsstöd, personaladministration, rehabilitering,
arbetsmiljöarbete,
jämställdhetsarbete,
löneadministration,
förhandlingsverksamhet, friskvård samt grupp- och ledarutveckling.
1.3.3

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten består av fyra områden: kommunikation, nämndservice,
reception/admin och IT. Kommunikationsenheten arbetar för en ökad
kommunikativ och transparent kommunal organisation samt för att nå ut med
organisationens budskap både internt och externt. Nämndservice ger service till
samtliga kommunens nämnder. Enhetens huvudsakliga uppgifter är posthantering,
4
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diarieföring, nämndadministration, centralarkiv, telefoniadministration och
kommunhusets reception. Det centrala kommunikationsarbetet inrymmer allt från
produktion, daglig kommunikation i kommunens kanaler till kriskommunikation
och grafisk följsamhet. Växeltjänst köps in av Katrineholms kommun. Inom IT
ansvarar enheten för att arbeta med IT-utveckling samt upprätthålla en god och
säker IT-drift för hela kommunens interna organisation med hjälp av kunskap och
rätt verktyg.
1.3.4

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i nära samarbete med
näringslivet, föreningslivet och dem lokala utvecklingsgrupperna för att skapa en
hållbar tillväxt med attraktiva miljöer att bo, leva och verka i. En annan viktig del
som ingår i Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är den interna
servicen.
Förvaltningen består av fyra områden inom kommunstyrelsens
verksamhetsansvar. Turism, Samhällsutveckling, Tekniska & Mat & Måltider.
Turismverksamheten i Vingåkers kommun arbetar för att skapa nöjda besökare
som gärna återvänder och locka nya besökare. Det görs bland annat genom
informationsspridning och samarbete med lokala besöksnäringsföretag och
föreningar. Viktigt är till exempel nära samarbete med STUA och Sörmlands
turistnätverk (sörmländska kommunerna) kring destinationsutveckling, projekt,
omvärldsspaning och information/inspiration.
1.4

Nämndplanens syfte

Kommunstyrelsen har ett antal styrdokument att förhålla sig till. Centralt är, utöver
lagar och förordningar, den politiska majoritetens strategiska inriktning för
mandatperioden och kommunfullmäktiges övergripande mål för mandatperioden.
Kommunstyrelsen har även beslutat egna planer, policyer och regler.
Nämndplanens syfte är att sammanfatta uppdragen samt att tjäna som vägledning
inom nämndens verksamhetsområde. Nämndplanen anger vilka prioriteringar som
ska gälla det aktuella året.
Med utgångspunkt i nämndplanen blir det sedan verksamhetens uppgift verkställa
planen. Den planerade verksamheten består dels i åtgärder för att uppfylla
kommunfullmäktiges övergripande mål och dels verksamhet kopplad till de
policydokument och planer som kommunstyrelsen har att ta hänsyn till i sin
verksamhet.
1.5

Vingåkers kommuns styrmodell

Med kommunens vision och värdegrund som utgångspunkt har en strategisk
inriktning tagits fram av den politiska majoriteten.

5
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1.6

Värdegrunden

Den gemensamma värdegrunden ska genomsyra hela organisationen från den
politiska nivån till medarbetarna i alla kommunens verksamheter. Värdegrunden
sammanfattas av orden Våga, Ansvar, Respekt och Stolt.

6
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2

Mål och uppföljning

Nedan framgår de av kommunfullmäktige fastställda fyra övergripande målen för perioden 2019-2022.
Kommunstyrelsen bidrar på olika sätt till samtliga mål.
Målet för ekonomi i balans reviderades genom fullmäktiges beslut 2019-11-25, kf§124.
Ekonomi i balans
Mål 1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).
Uppföljning: Uppgiften tas fram i samband med arbetet med årsredovisningen.
Skola
Mål 2: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras
självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.
Uppföljning: Systematisk och kontinuerlig uppföljning av kvalitetsindikatorer samt analys sker
enligt nämndplan.
Landsbygdsutveckling
Mål 3: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög,
inklusive tillgången till kommunal service.
Uppföljning: Genom enkäter till ett representativt urval från hela kommunen av boende och
verksamma. Resultatet ska vara sammanställt i tid för att kunna tas in i
årsredovisningen varje år.
Hållbar tillväxt
Mål 4: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar
till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda
2030.
Uppföljning: Resultatet sammanställs inför årsredovisningen varje år.
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3

Uppdrag

Kommunledningsförvaltningen ska under mandatperioden verkställa följande uppdrag:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Rusta lekplatser samt badplatser
Öka andelen grön el samt ta steg till att göra Vingåker fossilfritt
Utveckla och använda miljövänliga energikällor
Minskad användning av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara
Se över möjligheten till fler gång-och cykelvägar
Starta projektering av nytt badhus
Utreda ett kommunalt stöd för enskilda vägar
Förbättra Infrastrukturen väster o söderut

Prioritering, tidplan mm för dessa uppdrag ska stämmas av med kommunstyrelsen i samband med
tertialuppföljningar och kommande nämndplaner.

8
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4

Prioriterade verksamheter 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2019 en för hela mandatperioden
politisk inriktning som återges nedan.
POLITISK INRIKTNING
Partierna har enats om ett gemensamt handlingsprogram där vi prioriterar följande
områden
−
−
−
−

Ekonomi i balans
Skola
Landsbygdsutveckling
Hållbar tillväxt

FÖRSKOLA – SKOLA - FRITIDSHEM
Vi ska arbeta för att skolresultaten förbättras och att alla barn och elever ges
möjlighet att på lika villkor att uppnå sin fulla potential, samt stärka varje enskilt
barn och elev i sin personliga utveckling. En viktig del i det arbetet är att aktivt följa
och stödja processen samt ta vårt ansvar gällande ”Samverkan för bästa skola” – en
process ledd av skolverket. Resultaten från processen ska användas för analys och
utveckling av samtliga skolenheter.
Den nya Slottskolan ska utvecklas till en kreativ, lärande och attraktiv arbetsplats
för årskurs 7-9 med värdegrunds- och kunskapsuppdraget i fokus. En förutsättning
för detta är arbetsro och bra arbetsklimat för barn, elever och personal i förskola,
skola och fritidshemmen. Barn- och elevgrupper ska ses över och minskas vid
behov. För att få en jämnare fördelning av barn i den avgiftsfria förskolan under
dagen vill vi kunna ge vårdnadshavare möjlighet att påverka närvarotiderna.
Tidiga insatser för barn/elever som behöver extra stöd är en grundläggande
förutsättning för att nå målet att förbättra skolresultaten. Vi behöver därför
uppmuntra och ge möjligheter till kompetensutveckling för personal inom
verksamheten. Målsättningen är att det finns speciallärare/specialpedagoger på
varje skolenhet. För att kvalitetssäkra att varje individ får rätt hjälp i rätt tid kommer
vi att verka för att stärka och utveckla elevhälsan.
Kulturskolans aktiviteter och arbete ska vara på agendan och vara ett naturligt inslag
i barn/elevers vardag.
Successivt kommer det att införas tillagningskök på våra skolor samt förskolor och
andelen närproducerat och ekologiska råvaror ska öka. Frukost för eleverna är ett
projekt som vi vill utöka till fler skolor och årskurser. Arbetet med att rusta våra
skolgårdar kommer att fortsätta.
Vårdnadshavare ska uppleva att Vingåker har en bra och likvärdig skola/förskola
och fritidsverksamhet med stora möjligheter. Vårdnadshavarens attityder till
verksamheten är av stor betydelse för elevens/barnets utveckling och lärande. Även
företagarnas inställning till verksamheten är av vikt. Samverkan i att bereda
praktikplatser och att skapa intresse och kunskap om arbetslivet och
entreprenörskap är av stor betydelse för våra elever.
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EN TRYGG VÄLFÄRD OAVSETT VAR I LIVET MAN BEFINNER SIG
En bra välfärd ska vara till för alla boende i Vingåker. Respekt, acceptans och
förståelse mellan alla människor är viktiga byggstenar för en trygg och hållbar
Vingåkersbygd.
Leva med funktionsvariation får inte var ett hinder, att kunna röra sig fritt,
kommunicera och vara tillsammans med andra ska var en självklarhet. Vi behöver
därför värna om assistansersättningen och anpassa färdtjänsten och
kollektivtrafiken för alla. De som är i behov av särskilt boende ska ha möjlighet till
tillsyn/personal dygnet runt. I respekt för individen med behov av
hemtjänstuppdrag, ska det i så stor utsträckning som möjligt, vara samma personer
som utför tjänsten.
Det är av yttersta vikt att individer, familjer inte fastnar i försörjningsstöd då det ger
en känsla av utanförskap och skapar ett segregerat samhälle. Behovet finns att se
över möjligheten till digitalisering inom området ekonomiskt bistånd. Detta för att
snabbare kunna kartlägga individen och sätta in tidigare insatser.
KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA
Vingåker har ett kulturarv att vårda samt ett rikt kultur- och fritidsliv och det ska vi
värna om. Alla invånare i Vingåkersbygden ska ges möjlighet till att kunna delta i
meningsfulla kultur - och fritidsaktiviteter. Genom det skapar vi friskare och
tryggare medborgare och bygger broar mellan generationer och olika kulturer i
samhället. Vi vet idag att rörelse i alla former underlättar inlärningsprocesser, därför
är det viktigt att alla våra barn har möjlighet att utöva någon form av motion.
Kulturen ska vara tillgänglig för alla, därför vill vi tex. verka för avgiftsfritt inträde
på slottet och underlätta för våra lokala konstnärer att synas i offentliga miljöer.
Arbetet med projektering för sportcentrum och nytt badhus ska fortsätta samtidigt
som vi fortsätter rusta badplatser och lekplatser i Vingåkersbygden och färdigställer
Å-promenaden.
Mötesplatser för samvaro och aktiviteter kan se olika ut, vår målsättning är att
främja skapandet av mötesplatser för olika intressen och behov, samt möjliggöra
för föreningarna att bedriva sin verksamhet. Ett föreningshus möjliggör för flera
föreningar och organisationer att kunna utveckla sin verksamhet. Bidragen till
föreningarna behöver ses över. Idag finns många ungdomar med motorintresse,
vilket är något vi behöver ta i beaktande.
För våra barn och ungdomar vill vi fortsätta erbjuda möjlighet till avgiftsfria
aktiviteter på loven samt att fritidsgårdens verksamhet finns kvar i minst dagens
omfattning.
ARBETSMARKNAD OCH VUXENUTBILDNING
Vingåkers kommun är en stor arbetsgivare, vilket ställer krav på oss att vara en
attraktiv och jämställd arbetsgivare. Arbetsmiljön är viktig. Ingen ska behöva bli
sjuk på grund av sitt arbete. Grunden för att nå uppsatta mål är att all personal ska
känna sig delaktiga och stolta över sitt arbete.
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Det saknas en tradition i kommunen av att gå vidare till högre studier och vi har
idag medborgare som inte fullföljt sina gymnasiala studier. Flera arbetsgivare saknar
personal med rätt kompetens för att kunna expandera, samtidigt som
arbetslösheten är relativt hög. Vi ska kunna erbjuda tidiga sfi-insatser och
”snabbspår” med inriktning på bristyrken inom Vingåkersbygden. Satsningarna ger
en synergieffekt på bland annat försörjningsstöd. Tillsammans och i samförstånd
med Viadidakt och andra utbildningsanordnare, vill vi kunna erbjuda goda
möjligheter till högre studier på hemmaplan. Till exempel gymnasiala
yrkesutbildningar utifrån arbetsgivarnas behov och efterfrågan.
HÅLLBAR TILLVÄXT I EN SMART LANDSBYGD
Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med god
tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.
Utvecklingen samt marknadsföringen av Vingåkersbygden som boende- och
etableringsort och konceptet smart landsbygd ska vara samordnad, strategisk och
professionell. Smart landsbygd och vårt läge med närhet till både natur och storstad
ska genomsyra den externa kommunikationen.
För att vi ska ha möjlighet att kunna erbjuda invånarna en bra kommunal service
och möjlighet till utveckling, är det viktigt att vi ökar samarbetet mellan kommuner
och över länsgränser, då Vingåker är en relativt liten kommun. Vingåkersbygden
saknar idag statlig närvaro i många delar och det är något som vi kommer att behöva
lobba för i de forum som krävs.
Satsningen på bredband ska fortsätta samt utvecklingen av digitaliseringen och
nyttjas i marknadsföringen av kommunen. Nya e-tjänster som underlättar för våra
invånare och företagares vardag ska införas.
Antalet medborgare i en kommun är avgörande för dess möjlighet till tillväxt. Det
behövs en ny offensiv översiktsplan. Vi ska uppmuntra lokala entreprenörer att vilja
bygga i Vingåkersbygden utifrån önskan och behov.
Alla invånare i Vingåkersbygden ska kunna leva och bo och kunna åtnjuta den
kommunala servicen. Det behöver utredas möjligheten till kommunalt stöd för
enskilda vägar. Vi vill också införa en bygdepeng för lokal utveckling som går hand
i hand med landsbygdsstrategin.
Vingåker är och ska vara en attraktiv plats att bo och verka i, därför är
kollektivtrafiken en viktig hörnsten för oss, då många dagpendlar till arbete och
studier. Trafiken mot Katrineholm, Stockholm och Hallsberg måste bevakas både
vad gäller tåg och buss, medan vi också behöver se över möjligheten att kunna
dagpendla mellan Vingåkersbygden och Örebro.
KLIMAT OCH MILJÖPÅVERKAN
Vingåkers landsbygd har rika naturtillgångar i form av skog, åkermark och sjöar.
Det är vårt gemensamma ansvar att på bästa sätt vårda dessa utifrån ett ekonomiskt,
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socialt och miljömässig aspekt. Vi ska också ta vårt globala ansvar genom att minska
klimat och miljöpåverkan från egen verksamhet samt stimulera näringsidkare och
invånare att välja klimatsmarta alternativ.
Kommunens serviceinrättningar ska sträva efter att servera närproducerade och
giftfria livsmedel. Det behövs då omställning i befintlig produktion och att
företagare som producerar ekologiska råvaror och varor stimuleras att etablera sig i
kommunen.
Målet fossilfritt Vingåker når vi på olika sätt. Kommunens egen fordonspark byts
ut successivt till elbilar, som i stor utsträckning laddas med grön el. Möjligheterna
till fler gång-och cykelvägar ses över.
Vingåkersbygden ska ta sitt ansvar vad gäller val av plaster och
engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara. Källsortering i egen
verksamhet och för medborgarna vill vi fortsätta att utveckla.
Vi ska vara lyhörda för de som bor och verkar i kommunen och som vill ta sitt
ansvar i miljöarbete. Vi behöver därmed fortsatta att stimulera och underlätta
installation solpaneler och inrätta vatten och avloppsrådgivare samt uppmuntra och
stimulera användning av grön el. Användning av närproducerade och ekologiska
råvaror och varor bör öka.
4.1

Driftbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024

Driftbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024
(Belopp i tusental kronor)
Kommunstyrelsen
Externa nettokostnader
Interna nettokostnader
Summa budgeterade
nettokostnader

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

-134 882
1 500

-136 192
1 500

-137 204
1 500

-133 382

-134 692

-135 704
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Kommentar
Driftbudgeten har förändrats inför 2022 genom att Mat och måltider har gått från
intäktsfinansierad budget till ramfinansierad.
En kommungemensam lokalförsörjningsstrategi för åren 2021-2025 och
lokalförsörjningsplan har beslutats där bl.a. Kultur- och fritidsnämnden ska ha ett
helhetsansvar och vara hyresgäst för kommunens sporthallar. Det innebär att
inför 2022 så har Kommunstyrelsen flyttat över 2,5 mkr till Kultur- och
fritidsnämnden eftersom man tidigare haft detta ansvar.

5

Internkontroll

Internkontroll är en process där den politiska ledningen, förvaltningsledningen
och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande
mål:
-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

-

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

-

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Konsekvens

Inledningsvis görs en inventering av rutiner för att sedan bedöma hur stor
sannolikheten är för att rutinen fallerar samt hur stor konsekvensen blir vid ett
eventuellt fallerande. Den samlade bedömningen av dessa två faktorer utgör
risken. I denna plan har risken bedömts enligt matrisen nedan.

Allvarlig

4

8

12

16

Kännbar

3

6

9

12

Lindrig

2

4

6

8

Försumbar

1

2

3

4

Osannolik

Mindre
sannolik

Möjlig

Sannolik

Väsentlighets- och risk
matris (VOR-matris)

Sannolikhet

De rutiner som resulterar i en hög riskbedömning tas med i internkontrollplanen
om det bedöms att en kontrollaktivitet kan ge mer information om hur väl rutinen
fungerar. I internkontrollplanen anges hur man ska kontrollera att rutinen
fungerar på avsett sätt samt till vem rapportering ska ske. Internkontrollplanen
fastställs av respektive nämnd senast januari månad. Återrapportering ska enligt de
riktlinjer för internkontroll som kommunstyrelsen beslutade den 11 november
2019 återrapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen i
samband med verksamhetsberättelse till delårsrapport och årsredovisning.
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5.1

Internkontrollplan

Rutinbeskrivning

Kontrollmoment

Metod

Kontrollfrekvens

Ansvarig

Rapportering till

Kontroll av att tjänstgöringsKontroll av att lönelistan
rapporten stämmer överens med
stämmer överens med
tidigare rapporterade avvikelser vid rapporterade avvikelser
inrapportering i systemet

Stickprov

Månatligen

Lönehandläggare

HR-chef

Representation

Kontroll av fakturor från
leverantörer som skulle
kunna avse representation
har hanterats korrekt vad
avser underlag, anteckning
om deltagare, moms osv

Stickprov,
kontroll av fem
underlag

Kvartalsvis

Ekonomihandläg Ekonomichef
gare för
kontroller inom
KLF, övriga
nämnder utser sin
ansvarig

Objektsfakturering

Kontroll av att upplagda
Stickprov,
objekt fortfarande är aktuella kontroll av fem
samt check mot avtal.
objekt per
nämnd.

Kvartalsvis

Ekonom med
systemansvar

Upphandling

Kontroll av att kommunen
beställer och erhåller de
varor/tjänster, priser och
kvalitet som upphandlats.

Stickprov på
upphandlade
avtal, tre
leverantörer
väljs ut och tre
fakturor från
respektive
leverantör
kontrolleras
mot
avtal/prisbilaga

Kvartalsvis

Ärendehantering:
Uppföljning av beslut, att uppdrag
till förvaltningen från KS verkställs

Genomgång av öppna
ärenden där förvaltningen
har ett uppdrag

Totalundersökning

Kvartalsvis

Riskbedömning

Ska gälla alla nämnder

6

9
(möjlig/kännbar)

JA

Ekonomichef

6
(möjlig/lindrig)

JA

Upphandlingskoordinator

Ekonomichef

9
(möjlig/kännbar)

JA

Nämndsekreterare

KSau

Medel
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Ärendehantering:
Uppföljning av öppna
ärenden/ansvarig handläggare

Genomgång av öppna
ärenden i W3D3:

Totalundersökning

2 gånger per Registrator
år

Ansvarig chef

Medel

Har ärendet en ansvarig
handläggare?
Handläggningstid, rimlig?
Finns det handläggare som
har slutat som fortfarande
står som ansvarig
handläggare?
Receptionen:
Uppföljning av behörigheter av
utlämnade taggar

Genomgång av behörighet
Stickprov
till utlämnade taggar
föregående månad – stämma
av mot lämnade uppgifter
vid beställning av tagg gjord
av ansvarig chef

Månadsvis

Huvudadministratörer i
systemet

Kommunikationschef

Medel

IT:
Inaktivitetskontroll AD

Kontroll senaste aktivitet

Rapporter ur
systemen

1 gång per
månad

Ansvarig
drifttekniker

IT-strateg/
kommunikationschef

Medel

IT:
Serverrum

Visuell kontroll av utrustning Kontrollera
i serverrum
statuslampor
mm

1 gång per
vecka

Ansvarig
drifttekniker

IT-strateg/
kommunikationschef

Medel - hög

Ansvarig
drifttekniker

IT-strateg/
kommunikationschef

Medel

(måndag)
Driftskontroll

Kontroll av drift, nätverk
och säkerhet

Kontroll av
Dagligen
inkommande
(vardagar)
driftinformation
från systemen
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Genomgång av Mat & Måltiders
Kontroll av dokument samt
egenkontroll livsmedelshygien, inkl. att planerade utbildningar
Specialkost.
genomförts.

Genomgång av årligen
dokumentation i
teams.

Ansvarig
kökschef

Måltidschef

12
(möjlig/allvarlig)

16
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

289
(xx)

2021-12-06

Ks §

KS 2021/665

Kommunstyrelsens investeringar för år 2022 - 2024
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar anta bifogad plan för investeringar 2022 - 2024.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens investeringsram 2022 uppgår till 9 345 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett förslag till investeringsplan. Ramen för år 2022 har
en tillfällig ökning med 200 tkr som är kopplad till att Mat och måltider inför
valmöjlighet i äldreomsorgen. För år 2023 - 2024 är ramen 9 145 tkr.
Behoven i verksamheterna är många och de investeringar som förvaltningen har
bedömt ligger utanför ramen för 2022 har lagts in för åren 2023 och 2024.
KS Investeringsplan 2022-2024, tkr
Förslag

Investeringsprojekt
KS investeringsram, enl kf-beslut
Datainvestering admistration reinv och digitalisering skolan
Digitala vägskyltar
Digitalisering kommunikationsenheten samt uppgradering Visma/stratsys
Lokala utvecklingsplaner i kommunen
Skalskydd
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Trafikåtgärder
Dagvatten
Tekniskas område (maskiner, fordon & fastigheter)
Parker & rekreationsområden (park & utsmyckning)
Kök och restauranger
Ofördelat belopp
Summa
Diff jämfört med investeringsram

2022
tkr
9 345
3 000
1 450
200
140
1 000
650
1 155
750
0
650
350
9 345
0

Förslag

Förslag

2023
tkr
9 145
3 000

2024
tkr
9 145
3 000

500
140

140

810
1 459
0
1 650
1 350
150
86
9 145
0

800
1 450
500
1 650
1 450
150
5
9 145
0

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-09
Handläggare

Anders Nordling
0151-14110
Anders.nordling@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/665

Kommunstyrelsens investeringar för år 2022-2024
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
att besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar bifogad plan för investeringar 2022-2024.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens investeringsram 2022 uppgår till 9 345 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett förslag till investeringsplan. Ramen för år 2022 har
en tillfällig ökning med 200 tkr som är kopplad till att Mat och måltider inför
valmöjlighet i äldreomsorgen. För år 2023-2024 är ramen 9 145 tkr.
Behoven i verksamheterna är många och de investeringar som förvaltningen har
bedömt ligger utanför ramen för 2022 har lagts in för åren 2023 och 2024.
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KS Investeringsplan 2022-2024, tkr
Förslag

Investeringsprojekt
KS investeringsram, enl kf-beslut
Datainvestering admistration reinv och digitalisering skolan
Digitala vägskyltar
Digitalisering kommunikationsenheten samt uppgradering Visma/stratsys
Lokala utvecklingsplaner i kommunen
Skalskydd
Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning
Trafikåtgärder
Dagvatten
Tekniskas område (maskiner, fordon & fastigheter)
Parker & rekreationsområden (park & utsmyckning)
Kök och restauranger
Ofördelat belopp
Summa
Diff jämfört med investeringsram

2022
tkr
9 345
3 000
1 450
200
140
1 000
650
1 155
750
0
650
350
9 345
0

Förslag

Förslag

2023
tkr
9 145
3 000

2024
tkr
9 145
3 000

500
140

140

810
1 459
0
1 650
1 350
150
86
9 145
0

800
1 450
500
1 650
1 450
150
5
9 145
0

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av budgetstrategen.
Kommunledningsgruppen har lämnat synpunkter.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Investeringar är ofta en möjlighet för förvaltningen att göra sådant som ger långsiktigt
värde för kommunen och dess utveckling. Att det finns en väl tilltagen
investeringsram är därför välkommet. Under flera av de senaste åren har förvaltningen
haft svårt att verkställa alla investeringar. För 2021 kommer utfallet bli i nivå med
ramen, vilket är bra. Förvaltningens ambition är att det ska fortsätta så.
Ekonomiska konsekvenser
Flera av investeringarna innebär ökade driftskostnader, vilka får hanteras inom ram.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Att kommunen har en beslutad
investeringsram och att förvaltningen håller
sig inom den bidrar till en ekonomi i balans.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Fler av de enskilda poster som ingår i
investeringsplanen bidrar till hög livskvalitet
och förbättrad kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

Fler av de enskilda poster som ingår i
investeringsplanen bidrar till god hälsa och
välbefinnande.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Investeringsplanen innehåller en rad olika poster och de berör i varierande
grad olika grupper av barn och ungdomar.
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Eftersom investeringsplanen innehåller så många poster påverkar de villkoren
för barn och ungdomar på olika sätt. Investeringarna är dock inte specifikt
riktade mot dessa villkor.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

Det är svårt att svara ja eller nej på den frågan, eftersom investeringsplanen
innehåller så många poster. Ett precist svar skulle kräva en djupare analys.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

290
(xx)

2021-12-06

Ks §

KS 2020/705

Granskning av detaljplan för Sävstaholm 13:6 m.fl
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till detaljplan för del av Sävstaholm 13:6
m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ut förslag till detaljplan för del av Sävstaholm
13:6 m.fl för granskning. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd och därefter
bearbetats utifrån synpunkter och information som inkommit under samrådet.
Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för
avsikt att anta och ge en sista möjlighet att lämna synpunkter.
Planområdet är beläget i Vingåkers tätort och omfattar Sävstaholms slott med
tillhörande slottspark och orangeri med omgivningar samt ett stycke mark norr om
Vingåkersån. Syftet med detaljplanen bygger på viljan att forma en levande/befolkad
park som tillför nya värden till Vingåker och samtidigt framhäver det kulturhistoriska
arvet kring Sävstaholms slott, slottsparken och orangeriet.
Vidare ska planen möjliggöra byggandet av bostäder i ett centralt läge av Vingåker
med närhet till service och rekreation. Planen inkluderar även utveckling av
Henalavägen och Bondegatan vilka har potential att bli viktiga huvudstråk för
Vingåkers tätort i framtiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-12
Sbn § 87/2021
Följebrev
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-12
Handläggare

Emma Bergström
0151-193 81
emma.bergstrom@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/705

Yttrande, granskning av detaljplan del av Sävstaholm
13:6
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet beslutar föreslå att
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till detaljplan för del av Sävstaholm 13:6
m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ut förslag till detaljplan för del av Sävstaholm
13:6 m.fl för granskning. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd och därefter
bearbetats utifrån synpunkter och information som inkommit under samrådet.
Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för
avsikt att anta och ge en sista möjlighet att lämna synpunkter.
Planområdet är beläget i Vingåkers tätort och omfattar Säfstaholms slott med
tillhörande slottspark och orangeri med omgivningar samt ett stycke mark norr om
Vingåkersån. Syftet med detaljplanen bygger på viljan att forma en levande/befolkad
park som tillför nya värden till Vingåker och samtidigt framhäver det kulturhistoriska
arvet kring Säfstaholms slott, slottsparken och orangeriet.
Vidare ska planen möjliggöra byggandet av bostäder i ett centralt läge av Vingåker
med närhet till service och rekreation. Planen inkluderar även utveckling av
Henalavägen och Bondegatan vilka har potential att bli viktiga huvudstråk för
Vingåkers tätort i framtiden.
Ärendets beredning
Förslag till detaljplan har tagits fram av samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet har
således inte beretts på kommunledningsförvaltningen utan är en sista möjlighet för
kommunstyrelsen att lämna synpunkter innan detaljplanen ska behandlas i
samhällsbyggnadsnämnden.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
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☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplanen för
Sävstaholm 13:6 m. fl. I övrigt bör kommunstyrelsen lägga till eventuella synpunkter
då ärendet behandlas på sammanträdet.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Sbn §
Följebrev granskning
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-19

Sbn § 87

111 (117)

UN 2016/231

Samråd - Detaljplan del av Sävstaholm 13:6 mJI.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
l.

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av Vingåkers kommunfastigheter AB skrivelse
och ger förvaltningen i uppdrag att under granskningsperioden upprätta en
kommunikation med Vingåkers Kommunfastigheter AB

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplan för slottsområdet går ut på
granskning
Sammanfattning av ärendet.
Planförslaget för Säfstaholms slott och slottsområde med omgivning har nu förberetts
för granskning. Granskning är tänkt att hållas 4 veckor under perioden 2021-11-0 l 2021-11-28.
Yrkande
Ordförande yrkar på att tillföra en beslutspunkt i förslag till beslut utifrån
Kommunfastigheters skrivelse, Se bilaga l
"Samhällsbyggnadsnämnden tar del av Vingåkers kommunfastigheter AB skrivelse
och ger förvaltningen i uppdrag att under granskningsperioden upprätta en
kommunikation med Vingåkers Kommunfastigheter AB"
Nämnden godkänner yrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2021-09-27
Följebrev
Slottsområdet detaljplan
Planbeskrivning
Beslut skickas till
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021-10-19

105 (117)

Plats och tid
Folkets Hus, Högsjö, tisdag den 19 oktober kl. 15,30 - 19,00

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Davidsson (C), ordförande
Roger Larsson (M), vice ordförande
Pierre Andersson (S)
Håkan Persson (S)
Pierre Szabo (M)
Jan Karlsson (SD)

Göran Axelsson (C)

Övriga deltagare
Pontus Lindberg, Bygg och miljöchef
Susann laktlund, Samhällsbyggnadschef
Olle Söderström, Planarkitekt
Josefin Frank, Sekreterare

Paragrafer

83 - 91

Justering
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Sam hälls bygg nadsnäm nden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2021-10-19

106 (117)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-19

Datum för anslagsuppsättande

2021-10-27

Datum för anslagsnedtagande

2021-11-18

::~::~:~i~lats för protokolle~ ....... . .. .... .. ~m.~~~~~~ ......... .. ....... .
Namnförtydligande

Justerandes sign

f L r0 a1 <

~:-: ~., .. ~

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-09-27
Vår betäckning

UN 2016/231

Granskning – Detaljplan del av Sävstaholm 13:6 m.fl.
Ett förslag till detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m.fl. har tagits fram för
granskning som kommer ske under perioden 2021-11-01 – 2021-11-28.
Planförslaget har bearbetats utifrån information och synpunkter som framkommit
under samrådet. Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslag som
kommunen har för avsikt att anta och ge en sista möjlighet att lämna synpunkter.
Planområdet är beläget i Vingåkers tätort och omfattar Säftsaholms slott med
tillhörande slottspark och orangeri med omgivningar samt ett stycke mark norr om
Vingåkersån. Syftet med detaljplanen bygger på viljan att forma en levande/befolkad
park som tillför nya värden till Vingåker och samtidigt framhäver det kulturhistoriska
arvet kring Säfstaholms slott, slottsparken och orangeriet.
Vidare ska planen möjliggöra byggandet av bostäder i ett centralt läge av Vingåker
med närhet till service och rekreation. Planen inkluderar även utveckling av
Henalavägen och Bondegatan vilka har potential att bli viktiga huvudstråk för
Vingåkers tätort i framtiden.
Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:
• Vingåkers kommuns hemsida: www.vingaker.se.
Upplysningar lämnas av samhällsplanerare Olle Söderström,
e-post olle.soderstrom@vingaker.se eller telefonnummer 0151-19344.
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till email: slottsplanen@vingaker.se eller
via brev till: Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 643 80 Vingåker
Märk kuvertet med slottsplanen.
Synpunkter ska inkomma senast 2021-11-28.

Den som inte lämnat synpunkter senast under granskningstiden kan förlora
rätten att överklaga beslutet att anta planen (5 kap. 19§ Plan- och bygglagen).
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Postgiro 95 81-0
Bankgiro 624-8371
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Datum

2021-10-18

Dnr UN 2016/231

Detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m.fl.
Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLANBESKRIVNING
Granskningshandling

______________________________________________________________

Planområde markerat med röd ring

Handlingar

VK300S v1.0
Planbeskrivning
för del av Loke 4 m.fl.

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram
Konsekvensbedömning
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning
Kulturmiljöutredning
Trafikutredning
Bullerutredning

Geoteknisk utredning
Miljöteknisk markutredning
Naturvärdesinventering
Samrådsredogörelse
Trädinventering
Inventering av Tjockskalig målarmussla
Artskyddsutredning groddjur och fladdermöss
Kungsfiskare i Vingåkersån
Volymstudier

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Planens syfte och huvuddrag
Syfte
Det övergripande syftet med detaljplanen bygger på kommunens vilja att forma
en levande/befolkad park som tillför nya värden i Vingåker och samtidigt
framhäver det kulturhistoriska arvet kring Säfstaholms slott, slottsparken och
orangeriet. Vidare ska planen möjliggöra byggande av centralt belägna bostäder
med närhet till service och rekreation. Syftet är även att se till framtida utveckling
av centralorten och inkludera en utveckling av både Henalavägen och
Bondegatan, vilka har potential att bli viktiga huvudstråk i centralorten. Planen
har stort värde för landsbygdsutvecklingen i Vingåker.
Behovet av en ny detaljplan har, i samband med diskussioner vad gäller bevarande och
utveckling inom slottsområdet, uppstått då parken (fastigheterna Sävstaholm 13:6, 13:7,
13:8, 2:200 och 2:325) ej omfattas av någon detaljplan. Endast en liten del av Sävstaholm
13:6, mot Ringvägen, är planlagd som park (detaljplanen Sävstaholmsparken 1:9 m.fl.,
från 1985). En ny detaljplan med tillhörande gestaltningsprogram, som inkluderar
intilliggande områden viktiga för helhetsupplevelsen av parken och dess historia, anses
vara väsentligt för att forma en sammanhängande vision för områdets utveckling.
Säfstaholms slott med slottspark har potential att bli ett än mer utarbetat och beständigt
besöksmål i Vingåker. Slottet har nyligen renoverats och är tänkt att bli ett kulturellt
centrum i Vingåker där även slottets historia lyfts fram.
En viktig del i detaljplanearbetet är att långsiktigt säkerställa möjligheten att uppleva
Säfstaholms historiska värden – slottet och slottsparkens olika utbyggnadsstadier ska vara
tydligt avläsbara. Under omgestaltningen av Säfstaholms slott och slottspark 1797 - 1817
användes den engelska landskapsparkens ideal som inspiration. Stilen, som präglas av
lummig grönska och mjuka naturliga former, spreds till Sverige och andra länder under
främst 1700-talet. Slottsparkens gestaltning föreslås även fortsättningsvis utgöras av en
bas baserad på estetiken och känslan i denna parkanläggningsstil. För att synliggöra
parkens historia föreslås även rester i parken, från den regelbundna franska stilen med
barockens ideal, få finnas kvar. Dessa rester i form av mer fyrkantiga former, skapade av
raka promenadvägar, bildar en intressant kontrast till de mer naturanpassade formerna i
parken. Med mindre justeringar i exempelvis promenadvägarnas sträckningar, samt
förändringar i parkens vegetation, avses en tydligare återknytning till parkens historia
upprättas och med nya kontrasterande tillägg (i form av exempelvis nya parkbyggnader)
kan upplevelsen av parkens karaktär förstärkas.
Den nya detaljplanen ska även möjliggöra nya användningsområden inom parken och i
dess närhet. Planläggningen innebär att nya byggrätter (i form av exempelvis bostadshus,
parkbyggnader samt broar) tillförs. Tre delområden med nya bostadshus prövas (inom
Åsen 2:6 och 2:8, Bielke 1, samt inom Orangeriet 4 och 5). Norr om Vingåkersån
återfinns även en byggrätt som möjliggör skola, bostäder, kontor och olika typer av
verksamheter. Tillkommande byggrätter har reglerats för att värna det kulturhistoriska arv
som finns inom planområdet och ett gestaltningsprogram har tagits fram både för
befintlig och tillkommande bebyggelse samt för dess omgivningar. En översyn görs även
vad gäller de trafikytor som planområdet omfattar.
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Byggrätter och anläggningar återfinns i detaljplanen närmare än hundra meter från
strandlinjen, strandskyddet föreslås därmed upphävas inom vissa områden.
Sammanfattningsvis syftar detaljplanen till att:
- Möjliggöra för byggande av bostäder i en central/servicenära del av Vingåker.
- Möjliggöra byggande av förskola och för andra typer av verksamheter att etablera sig.
- Skapa förutsättningar för bättre möten med slottsparken och länka ihop den med
övriga delar av tätorten.
- Förbättrade förutsättningar för oskyddade trafikanter.
- Synliggöra och fysiskt sammankoppla nuvarande park med dess ”parkrester” söder
om Bondegatan.
- Säkerställa bevarande av viktiga detaljer i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen
och i miljön/landskapet i stort.
- Säkerställa allmänhetens tillgänglighet genom en översyn av de strandskyddade
zonerna.
- Bevara värdefull natur både utifrån ett estetiskt och kulturhistoriskt perspektiv samt
utifrån identifierade naturvärden.
- Säkerställa goda livsmiljöer för växter och djur.
Huvuddrag
Inom parken avses framförallt mindre justeringar och tillägg prövas som syftar till att
skapa en tydligare återknytning till parkens historia, samt kontrasterande tillägg (i form av
exempelvis nya parkbyggnader) som syftar till att förstärka upplevelsen av parken. I den
nordöstra delen av Sävstaholm 13:6 avses ytor för odling (kolonilotter och tematiska
trädgårdar) prövas.
Vid Bondegatan inom fastigheten Sävstaholm 2:200 planeras för en serviceplats för
husbilar med dricksvatten- och tömningsstation.
Fastigheterna norr om Vingåkersån (Åsen 2:6 och 2:8, samt del av Åsen 9:1) omfattas inte
av någon/några detaljplaner. Här avses, inom planarbetet, möjligheten att komplettera
med nya bostäder, verksamheter och anläggande av en park längs ån prövas.
Söder om parken ingår ett avsnitt av Bondegatan (del av Sävstaholm 2:325) i
planområdet. Vägavsnittet/gatusektionen avses ses över och kopplingen mellan parken
och de gamla odlingsmarkerna söder om Bondegatan ska förbättras (det bevarade
Sävstaholmsäppelträdet står på en plats som ingick i den stora köksträdgården intill
orangeriet under 1800-talet).
Fem olika detaljplaner/ändringsplaner berör den del av planområdet som återfinns söder
om Bondegatan. Mellan det gamla orangeriet och Bondegatan finns befintliga byggrätter
för bostadsändamål (i detaljplan med utgången genomförandetid) som nu, i denna
detaljplan, ses över, anpassas och prövas på nytt. Marken söder om fastigheterna
Orangeriet 1-5 (det vill säga del av fastigheten Sävstaholm 2:325 respektive 2:200) avses
bevaras som parkmark, här finns gamla ädellövträd med höga naturvärden.
Inom Bielke 1, som omfattas av detaljplan, återfinns idag en bensinstation. Fastigheten
har inkluderats i detaljplanen för att kunna ta ett bättre helhetsgrepp om korsningen
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Bondegatan – Ringvägen, samt för att utreda andra möjliga användningar (såsom
bostadsändamål och förbättrade ytor för oskyddade trafikanter).
Följande åtgärder planeras i gatunätet runt parken:
- Nytt läge för busshållplatsen i östergående riktning och bearbetad hållplats i
västergående riktning.
- Nya övergångställen och passager för oskyddade trafikanter.
- Nytt uppsamlingstorg/entrétorg vid korsningen Bondegatan/Ringvägen (för bättre
orientering för oskyddade trafikanter och en markering av entrén in till centrala
Vingåker).
- Breddning av Ringvägen (för bättre framkomlighet för bussen).
- Ny utformning av Henalavägen längs Åsen 2:6.

Planprocessen
Planuppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2016-08-23 (SBN § 53) till
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja detaljplanearbete för Säfstaholms slott och
slottsområde med omgivning.
Planarbetet inleddes med ett startmöte 2018-04-17. Till mötet var berörda tjänstemän
inom kommunen inbjudna.
Handläggning
Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) och bestämmelserna från och
med 1 januari 2015. I arbetet med att ta fram detaljplanen tillämpas utökat förfarande.
Detta då detaljplanen anses vara av betydande intresse för allmänheten.

Det aktuella planskedet är plansamråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra
berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en
samrådsredogörelse där yttranden som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget
kan sedan vid behov komma att justeras och kompletteras innan ett granskningsförslag
och till sist en antagandehandling upprättas.
Preliminär tidplan:
Samrådsbeslut
Samrådstid
Beslut om granskning
Granskningstid
Godkännande
Antagande

2020-10-20
3-30 november 2020
mars 2021
mars/april 2021
april 2021
maj/juni 2021
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Förenligt med kapitel 3, 4, 5 miljöbalken (MB)
Detaljplanen medför markanvändning som från allmän synpunkt och föreliggande behov
bedöms vara god hushållning. Detaljplanen bedöms därmed vara förenlig med
miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel, avseende grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden.
Utvärderingar har utförts av olika lösningar/placeringar vad gäller de nya byggrätter som
tillförs inom planområdet (med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. MB, 3 § och 6 §).
Hänsyn har tagits till landskapsbild (bevarandevärda/historiska siktlinjer och värdefulla
karaktärsdrag) samt till identifierade kulturmiljövärden och naturvärden. Hänsyn har även
tagits till parkens betydelse för bostadsnära friluftsliv och rekreation i form av exempelvis
lek, promenader och picknick-möjligheter. Stora ytor bevaras för dessa typer av ändamål.
Planområdet omfattas ej av några riksintresseområden (och påverkas därmed ej av
bestämmelserna i 4 kap. MB).
Inget överskridande av miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet, utomhusluft eller buller (5
kap. MB) kan befaras (se kap. Konsekvenser av planens genomförande, Störningar och
risker).
Detaljplanen anses ej motverka kommunens miljöarbete eller de nationella
miljökvalitetsmålen.

Planområdet
Geografiskt läge
Planområdet är beläget i Vingåker tätorts östra del norr om järnvägen. Området gränsar i
öster mot åkrar och fält med ett skogsparti som barriär, i söder mot befintlig
radhusbebyggelse och gamla orangeriet (idag bostäder) och i väster mot villabebyggelse.
Norr om Vingåkersån återfinns en nedlagd handelsträdgård som inkluderats i
planområdet. Fastigheten avgränsas av Henalavägen och en skogsdunge samt öppna åkrar
och fält. Via Bondegatan kan planområdet beskrivas utgöra entrén till tätorten österifrån.
Areal
Planområdet avses omfatta; Åsen 2:8 och 2:6, Sävstaholm 13:8, 13:7, 13:6 och 13:5,
Orangeriet 1-5, Bielke 1, samt delar av Åsen 9:1, Sävstaholm 2:325 och 2:200, Trädgården
26 och Orangeriet 15.
Planområdets yta är totalt cirka 19 hektar. Avgränsningen av planområdet har gjorts med
beaktande av fastighetsgränser och gällande detaljplaner.
Markägoförhållanden
Åsen 2:6 och 2:8
Åsen 9:1

Privat aktiebolag
Vingåkers kommun
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Sävstaholm 13:6 (slottet och slottsparken)
Orangeriet 1-5
Orangeriet 15
Bielke 1
Sävstaholm 13:7
Trädgården 26 (troligtvis liten kvarlämna
från tidigare fastighetsreglering)
Sävstaholm 2:325, 2:200, 13:8, 13:5

Vingåkers kommunfastigheter AB
Privat aktiebolag
Bostadsrättsförening
Privatperson
Privatperson
Privat aktiebolag
Vingåkers kommun

Befintlig bebyggelse
Planområdet består idag till stor del av parkmark. Bebyggelsen inom området
karaktäriseras av Säfstaholms slott och små komplementbyggnader, en ladubyggnad som
idag fungerar som hundklubb, det gamla orangeriet (med senare tillkomna
flygelbyggnader) på andra sidan Bondegatan samt byggnaderna norr om Vingåkersån som
tidigare inrymt en handelsträdgård. Två privata enfamiljshus återfinns i fastigheterna Åsen
2:8 respektive Sävstaholm 13:7. Inom fastigheten Bielke 1, intill korsningen BondegatanRingvägen, finns idag en bensinstation.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
För planområdet gäller Översiktsplan för Vingåkers kommun som antogs av kommunfullmäktige i november 2010. Planområdet ingår i det i översiktsplanen utpekade området
för strategisk utveckling, omfattande Vingåker tätort.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
I slottsparken omfattas fastigheterna Sävstaholm 13:6, 13:7 och 13:8 ej av någon
detaljplan. Sävstaholm 2:200 och 2:325 omfattas delvis av detaljplaner då de utgör vägar i
detaljplanerade områden och en liten del av Sävstaholm 13:6, mot Ringvägen, är planlagd
som park. Fastigheterna norr om Vingåkersån (Åsen 2:6 och 2:8, samt del av Åsen 9:1)
omfattas inte av någon detaljplan. Fem olika detaljplaner/ändringsplaner berör den del av
planområdet som återfinns söder om Bondegatan. Även nuvarande bensinstation inom
Bielke 1 omfattas av en detaljplan. Samtliga berörda/gällande detaljplaner har utgångna
genomförandetider. De detaljplanerna som påverkas (och helt eller delvis ersätts) är
följande:
Sävstaholmsparken 1:2 m.fl. (D57)
Ändring och utvidgning av stadsplan
Fastställd 1978-06-16
Delar av planen påverkas omfattande avsnitt av Bondegatan (planlagt som allmän plats,
gata eller torg), yta ned mot Säfstaholmsäppelträdet (planlagt för bostäder med
prickmarksbestämmelse samt som allmän plats, park eller plantering) samt korsningen
Ringvägen-Widengrensvägen/Lundgrens väg (planlagt som allmän plats, park eller
plantering samt gata eller torg).
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Ändring och utvidgning av stadsplanen
för Sävstaholmsparken (D50)
Fastställd 1971-09-03
De två resterande delarna av detaljplanen ersätts med den nya detaljplanen. De resterande
delarna är en smal remsa längs Bondegatan norr om orangeriet (planlagt för
bostadsändamål med prickmarksbestämmelse) och en parkyta söder om orangeriet och
dess flygelbyggnader (planlagt som park).
Ändring och utvidgning av
stadsplanen för Vingåker (D10)
Fastställd 1944-06-14
Del av planen påverkas omfattande avsnitt av Ringvägen väster om orangeriet (planlagt
som allmän plats, gata).
Kvarteret Orangeriet m.m. (D13)
Ändring av stadsplan
Fastställd 1949-01-21
Del av planen påverkas omfattande fastigheterna Orangeriet 1-5 (planlagt som mark för
bostadsändamål). I planen finns, mellan det gamla orangeriet och Bondegatan, byggrätter
som ej utnyttjats inom genomförandetiden.
Sävstaholmsparken 1:9 m.fl. (D69)
Ändring och utvidgning av stadsplan
Fastställd 1985-02-07
Del av planen påverkas omfattande bensinstationen inom fastigheten Bielke 1 samt
avsnitt av Bondegatan och korsningen mellan Bondegatan och Ringvägen. Även del av
Ringvägen norrut samt del av slottsparkens sydvästra hörn ingår i den nya detaljplanen.
Del av Sävstaholmsparken (D110)
Sparre 13, 14 och Kamreraren 3 m.fl.
Detaljplan
Laga kraft 2014-03-25
Del av planen påverkas omfattande yta (öster om fastigheten Kamreraren 3) intill
korsningen Bondegatan-Ringvägen. Ytan är planlagd som park med en mindre del
planlagd för teknisk anläggning.
Sävstaholmsparken 1:9 m.fl. (D62)
Ändring och utvidgning av stadsplan
Fastställd 1981-06-05
Del av planen påverkas omfattande avsnitt av Ringvägen respektive Henalavägen väster
om slottsparken. Avsnitten är planlagda som allmän plats, gata eller torg samt park eller
plantering. Användningsområdet avses i sort inte ändras däremot behöver Ringvägens
dimensioner ses över för att förbättra busstrafikens framkomlighet. Del av Henalavägen
inkluderas bland annat i planen för att förbättra framkomligheten för oskyddade
trafikanter och för att kunna forma ett möte mellan vägen och den nya bebyggelsen inom
Åsen 2:6.
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Sävstaholmsparken 2:325 m.fl. (D67)
Ändring av stadsplan
Fastställd 1984-10-05
Del av planen påverkas omfattande avsnitt av Henalavägen med kringytor väster om
fastigheten Åsen 2:6. Avsnittet är planlagt som allmän plats, gata eller torg samt park eller
plantering. I och med den nya detaljplanen ses vägens dimensioner över, bland annat för
att förbättra framkomligheten för oskyddade trafikanter och för att kunna forma ett möte
mellan vägen och den nya bebyggelsen inom Åsen 2:6.
Orangeriet 1-5
Karta över förslag till tomtindelning av norra och västra delarna av kvarteret Orangeriet
Antagen 1950-04-24
Planen påverkas gällande Fastigheterna Orangeriet 1-5. Framför allt påverkas Orangeriet
4 och 5 där del av fastigheterna görs om från kvartersmark till allmän platsmark, park, för
att bättre skydda de natur- och kulturhistoriska värdena.
Miljöbedömning
Ett underlag om behov av miljöbedömning har tagits fram (daterad 2019-12-19).
Kommunen bedömde att förslaget inte kan antas medföra någon betydande
miljöpåverkan varför någon miljöbedömningsprocess med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning inte ansetts nödvändig.
Samråd kring underlaget om behov av miljöbedömning har hållits med länsstyrelsen. I sitt
yttrande (daterat 2020-01-22) anger länsstyrelsen att betydande miljöpåverkan, orsakat av
planens genomförande, inte går att utesluta och att frågan behöver utredas vidare. Utifrån
följande förutsättningar bedömer länsstyrelsen att betydande miljöpåverkan inte kan
uteslutas:
- Inom och i anslutning till planområdet finns förorenad mark, kulturvärden och höga
naturvärden.
- Kommunen har bedömt att ytterligare utredningar avseende buller, geoteknik,
markföroreningar, dagvatten, kulturmiljö och riktade naturinventeringar krävs för att
bedöma detaljplanens genomförbarhet.
Utifrån nya underlag har vissa skäl till att ändra den tidigare behovsbedömningen
framkommit. Dock bedöms processen så långt gången och de utredningar som tagits
fram så pass omfattande att värdet av att ta fram en MKB i detta skede inte bedöms
tillföra något avgörande. Istället har en konsekvensanalys tagits fram (Ekologigruppen).
Riksintressen
Planområdet omfattas ej av några riksintresseområden.
Strandskydd
Enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken omfattas detaljplaneområdet av
strandskydd (100 meter från strandkant både upp på land och ut i vattnet, även miljön
under vattnet). De vattenområden som återfinns inom planområdet är del av
Vingåkersån, tre anlagda dammar och ett vattenfyllt dike (dammarna och diket är viktiga
för hantering av dagvatten, vatten från dammarna i parken avleds till diket och sedan
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vidare till Vingåkersån). För att ny bebyggelse/nya anläggningar ska kunna beviljas inom
berörda delar av planområdet måste strandskyddet prövas på nytt (se kap. Upphävande av
strandskydd). För att kunna upphäva strandskyddet i en detaljplan måste det finnas
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d § miljöbalken samt att syftet med strandskyddet inte
motverkas, det vill säga att djur- och växtlivet inte påverkas och allmänhetens tillgång till
strandområden inte försämras. Se vidare under rubriken: Upphävande av strandskydd.

Förutsättningar och förändringar
Sävstaholms slott med slottspark är beläget i anslutning till Vingåkers tätort. Idag fungerar
Sävstaholms slott som en knutpunkt för kulturevenemang i kommunen. Årliga
konstutställningar och evenemang, caféverksamheten, de delvis återställda rummen med
tillhörande konstsamlingar från släkten Trolle Bonde samt parklandskapet med dess
utsmyckningar (såsom en anlagd kryddträdgård, kolonilotter, dammar med fontäner och
kompletterande bebyggelse i form av en teaterscen) lockar både kommuninvånare och
turister till slottsområdet. Sävstaholms slott med slottspark har potential att bli ett än mer
utarbetat och beständigt besöksmål i Vingåker.
Den invändiga renoveringen av slottet möjliggör för en större bredd av kulturella
verksamheter. Med detaljplanen avses i stort att underbygga denna inriktning och skapa
förutsättningar för en levande/befolkad park som tillför nya värden i Vingåker och som
samtidigt framhäver redan existerande strukturer och funktioner av betydelse för den
historiska kontinuiteten. En viktig del i detaljplanearbetet är att långsiktigt säkerställa
möjligheten att uppleva Sävstaholms historiska värden – slottet och slottsparkens olika
utbyggnadsstadier ska vara tydligt avläsbara.
Slottsparken är i grunden en barockanläggning med det stiliserade franska flodlandskapet
som förebild där de viktigaste komponenterna i barockanläggningen var och är långa raka
axlar, parterrer och boskéer. Själva slottsbyggnaden, ett tre våningar högt hus med två
lägre flyglar mot syd respektive norr, utgör centrumpunkten i parklandskapet. Mycket har
förändrats sedan 1600-talets barockanläggning då huvudbyggnad med flyglar var i
hopbyggda med en mur som bildade en borggård omsluten av dubbla stensatta kanaler
och Vingåkersån i norr. På tre sidor, norr, öster och söder om huvudbyggnaden anlades
trädgård. Trädgården upptog en yta av ungefär ett tunnland. Fram till huvudbyggnaden
gick en rak allé som slutade vid kanalen vid porten som ledde in på borggården. Efter en
brand 1762 revs murarna till borggården. Från slutet av 1700-talet och under 1800-talets
första hälft förändrades slottet successivt. Allt av den gamla anläggningen togs bort som
funnits innanför kanalerna.
Under omgestaltningen av Sävstaholms slott och slottspark 1797 – 1817 användes den
engelska landskapsparkens ideal som inspiration. Stilen präglas av lummig grönska och
mjuka naturliga former. Det är denna estetik och känsla som präglar upplevelsen av
parken idag. De stora ädellövträd som dominerar i parken kan beskrivas utgöra länken
mellan parkens glansdagar och nuvarande situation. Träden utgör stommen i nuvarande
parkanläggning.
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Under 1900-talet fick slottsparken fortsatt genomgå stora förändringar. Vingåkers tätort
har successivt “växt in” i parken och bostadskvarter omsluter idag parkområdet. Under
1960- talet delades gårdsområdet i två delar när riksvägen till Katrineholm (Bondegatan)
drogs fram mellan huvudbyggnaden och orangeriet. Flera av de gamla byggnaderna
(tillhörande Orangeriet samt det gamla stallet) söder om Bondegatan revs i mitten av
1980-talet för att ge plats åt radhusbebyggelse.
Söder om Bondegatan återfinns det gamla orangeriet (idag bostäder) och rester av
slottsparken med det värdefulla Säfstaholmsäppelträdet. Byggandet av orangeriet
påbörjades 1818 men det stod inte klart förrän 1822. Orangeriet har två sidolängor och
ett högt tvärställt mittparti med rundbågiga element i fasad. Söder om orangeriet återfinns
två tvärställda, senare tillkomna, flygelbyggnader. Utöver de två flyglarna har ytterligare en
byggnad tillkommit öster om huvudbyggnaden.
Övriga befintliga byggnader och anläggningar som idag finns inom planområdet är; ett
mindre antal kolonilotter, en hundrastgård, en kryddträdgård, en bensinstation
(fastigheten Bielke 1), en före detta handelsträdgård (fastigheten Åsen 2:6), samt privata
bostäder (inom fastigheterna Åsen 2:8 respektive Sävstaholm 13:7).
I gestaltningsprogrammet, tillhörande detaljplanen, beskrivs mer ingående slottets och
parkens historia samt hur historisk återknytning och förädling av områdets kvalitéer
föreslås ske. Nedan beskrivs tematiskt föreslagna förändringar i planområdet utifrån
detaljplanens innehåll. Planförslaget består i huvudsak av allmän platsmark för park och
gata samt av kvartersmark för bostäder.
1.1

Gestaltning och byggnadskultur

Förutsättningar
Planområdet omfattas ej av riksintresse för kulturmiljövård och inga byggnadsminnen
återfinns inom eller intill planområdet. Dock finns kulturhistoriskt intressanta objekt
dokumenterade i Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök
(http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html). Själva slottet och orangeriet har
registrerats som lämningstypen Byggnad annan (avser byggnad av stort kulturhistoriskt
värde, ej lagskydd) och med den antikvariska bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning
som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte utgör fast fornlämning men som
ändå anses ha ett antikvariskt värde.
Sävstaholmsäppelträdet (stamträd för Sävstaholmsäpplen) är registrerat som
Naturföremål/-bildning med tradition och med den antikvariska bedömningen Övrig
kulturhistorisk lämning. Trädet är fridlyst. Skulle fornlämningar påträffas inom planområdet
under schaktningsarbetena ska arbetet omedelbart avbrytas och förekomsten rapporteras
till Länsstyrelsen.
I framtagen kulturmiljöutredning (Sörmlands museum, 2020-05-11) beskrivs
planområdets viktiga kulturhistoriska värden, både vad gäller byggnader och parkmiljö.
Värdefulla vyer, siktlinjer och stråk lyfts fram. I utredningen ges även förslag på hur vissa
kulturhistoriska värdena ska följas upp i detaljplanen genom skydds- och
varsamhetsbestämmelser samt genom bestämmelse om rivningsförbud.
Kulturmiljöutredningens sammanfattande riktlinjer och förhållningssätt:
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-

Slott och orangeri bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.
Parkens nuvarande utbredning behålls och tillåts inte krympa av ny bebyggelse eller
andra anläggningar.
Nya lusthus i parken följer den engelska parkens karaktär till placering och
utformning. Inspiration bör hämtas från nu rivna ekonomibyggnader.
Slottsdammarna behålls i sina nuvarande lägen.
Ny bostadsbebyggelse framför orangeriet undviks.
Ny bebyggelse inom Åsen 2:6 kan tillåtas om denna tar stor hänsyn till slottet och
parken. Vystudier och höjdanalyser bör i så fall tas fram som belyser detta.
Befintliga bostadshus och uthus inom Åsen 2:6 och 2:8 (växthusen exkluderade) bör
bevaras och förses med varsamhetsbestämmelser.
Den rödfärgade ekonomibyggnaden kan bevaras om den ges ett nytt sammanhang.
Befintliga gångvägar kompletteras med nya i slingrande form.
Nya broar över ån placeras med stor hänsyn till slottet och gångstråk i parken.

Förändringar
Upplevelsen av både de regelbundna franska inslagen (med barockens ideal) i parken
samt de mer böljande/naturanpassade inslagen (från den engelska landskapsparkens ideal
som spreds till Sverige under främst 1700-talet) bedöms kunna tåla olika typer av nya
tillägg inom planområdet. Detta med beaktande av att parken och slottet historiskt
genomgått både reduceringar och stora förändringar under olika perioder. I enlighet med
2 kap. 6 § PBL ska dock ny bebyggelse utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan. Utifrån detta är den övergripande gestaltningsprincipen
i detaljplanen att skalan (volym och höjd) i nya tillägg ska underordnas herrgårdsmiljön
och anpassas till kringliggande bebyggelse. Höga krav ställs genom detaljplanens
bestämmelser på gestaltningens kvalitet.
I kulturmiljöutredningen förespråkas att nya tillägg i parken ska anpassas efter den
engelska parkens karaktär vad gäller placering och utformning. I placering av byggrätter
för nya lusthus/parkbyggnader (med syftet att utöka parkens användningsområden) har
därmed symmetri i förhållande till slottet undvikits. Istället har anpassningar skett utifrån
gångstråk och utblickar/siktlinjer. Vidare förordas i kulturmiljöutredningen att föreslagna
nya lusthus/parkbyggnader ska prövas restriktivt och att dessa stilmässigt ska anpassas
genom att anknyta till Gjörwells arkitektoniska uttryck. Nya broar bör enligt utredningen
ges samma formspråk som tidigare brokonstruktioner i parken. Gestaltningen styrs av ett
antal planbestämmelser och syftar till att nya tillägg ska anpassas i färg och form samt ge
intrycket av paviljonger i parkmiljön.
Förslag på nya gångstråk i parken utgår framförallt från historiska sträckningar och/eller
identifierade upplevelsevärden och vackra vyer genom parken. Även övriga nya tillägg
(såsom ytor för odling) utgår i stort från hur delområden inom planområdet tidigare
använts.
Ny bostadsbebyggelse planeras inom Åsen 2:6 och 2:8, Orangeriet 4 och 5 samt inom
Bielke 1.
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De identifierade kulturvärdena och den vägledning som kulturmiljöutredningen ger har
varit styrande när det gäller den nya bebyggelsens placering och volymer. Anpassning till
kulturvärdena har också resulterat i genomarbetade planbestämmelser som styr
gestaltningen.
Särskilt stor vikt har lagts på byggrätterna mellan orangeribyggnaden och Bondegatan.
Kulturmiljöutredningen påtalar vikten av att slottet och orangeriet ska kunna läsas som
ett sammanhang.
Den fysiska kopplingen har försvagats över tid då Orangerianläggningen har övergått i
privat ägo och byggts om till flerbostadshus. Detta har gjorts med respekt för många av
de kulturhistoriska värdena men har ändå fogat en årsring till byggnadens historia. Den
fysiska kopplingen försvagas ytterligare av att orangeriets gräsplan också är privat och att
Bondegatan stegvis har förändrats från landsväg till trafikled. Mot bakgrund av detta är
det speciellt viktigt att den visuella kopplingen bibehålls.
Fastigheten Orangeriet omfattas sedan tidigare av detaljplan: Kvarteret Orangeriet m.m.
(D13) - Ändring av stadsplan (Fastställd 1949-01-21). I denna detaljplan finns outnyttjade
byggrätter för flygelbyggnader på gräsmattan mellan orangeribyggnaden och Bondegatan.
Vid framtagande av den nya detaljplanen har dessa byggrätter omarbetats så att de nya
byggnaderna inte ska störa det visuella sambandet mellan slottet och orangeriet.
Byggnadernas gestaltning har också omsorgsfullt anpassats till den befintliga kulturmiljön.
Omfattande volymstudier har gjorts för att säkra siktlinjer och för att pröva om de nya
byggnaderna kan stärka sambandet genom att rama in och annonsera orangeriet mot
Bondegatan och slottsparken.
Det bedöms avgörande att vissa siktlinjer bevaras och att byggrätterna anpassar sig i skala,
form och gestaltning till orangeriet och slottet. Studier har gjorts av andra slottsmiljöer
som har byggts ut under flera århundraden med fokus på vilka karaktärsdrag som hållit
samman den byggda miljön. Dessa studier har resulterat i planbestämmelserna f1 och f2.
Skyddsbestämmelsen q2 är satt inom allmän platsmark för att skydda parkmiljön framför
orangeriet.
I de tematiska kapitlen nedan och i tillhörande gestaltningsprogram beskrivs mer
ingående hur föreslagna gestaltningsprinciper och nya inslag avses förhålla sig till och lyfta
fram de värden som identifieras i kulturmiljöutredningen.
1.2

Bebyggelse

Förutsättningar
Befintlig bebyggelse inom planområdet karaktäriseras av Sävstaholms slott. Senare
tillkommen bebyggelse i slottets närhet utgörs av små komplementbyggnader i form av
dels ett kvadratiskt lusthus med inbyggd scen och ett mindre sophus.
Lusthuset/teaterbyggnaden (placerad i gräsytan väster om slottet) uppfördes 1991 på
samma plats och med liknande form som ett tidigare brygghus. Stilen samspelar med
slottet. Sophuset utgörs av en enkel träkonstruktion, placerad öster om slottets norra
gavel.
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I parkens östra del står även en röd ladugårdsbyggnad/ekonomibyggnad som idag
fungerar som hundklubb. Ekonomibyggnaden utgör ett tidslager som minner om tiden då
slottet användes som skolhem. Idag är huset det enda fysiska spåret som finns kvar från
denna period. Av denna anledning har byggnaden, enligt kulturmiljöutredningen, ett
värde. Har man däremot för avsikt att återskapa och lyfta fram den engelska
parkanläggningen, bör man överväga att riva eller flytta byggnaden.
Söder om Bondegatan återfinns det gamla orangeriet som delar slottsbyggnadens
formspråk. Slottet och orangeriet har i stort sett behållit den utformning de gavs i början
av 1800-talet och har därför ett mycket högt arkitektoniskt såväl som arkitekturhistoriskt
värde. Söder om orangeriet finns senare tillkomna flygelbyggnader/flerbostadshus,
uppförda under slutet av 1940-talet. De två flerbostadshusen gavs en tidstypisk
funktionalistisk utformning med putsade fasader, valmade tegeltäckta tak och fönster i en
till två lufter med förskjuten mittpost och ljusa fönsteromfattningar. Genom
färgsättningen och fasadutformningen anpassades byggnaderna noggrant till
orangeribyggnaden och har därför ett miljöskapande värde. Husen är mycket välbevarade
med ursprungliga fönster, dörrar och fasaddetaljer och har därmed, enligt
kulturmiljöutredningen, ett byggnads- och arkitekturhistoriskt värde.
Marken norr om Vingåkersån har tidigare inrymt en handelsträdgård. De byggnader som
står kvar inom fastigheten Åsen 2:6 är ett bostadshus (från 1930-talet) och ett tillhörande
uthus samt växthus. Bostadshuset och uthuset är välbevarade och utgör en direkt
koppling till områdets tidigare historia. De bör därför, enligt kulturmiljöutredningen, i
första hand sparas och kan med fördel ges nya funktioner i samband med att området
utvecklas. Detta bedöms också kunna lyfta området och från start ge det en egen
identitet. Inom fastigheten Åsen 2:8 finns ytterligare ett bostadshus från 1930-talet. Även
detta hus bör enligt kulturmiljöutredningen bevaras.
Bostadshuset inom fastigheten Sävstaholm 13:7 är beläget i parkens sydöstra hörn.
Tomten avstyckades 1940 för att rymma den så kallade vaktmästarbostaden. I grunden
har byggnaden en tidstypisk utformning och därmed vissa byggnadshistoriska och
miljöskapande värden. Byggnaden har dock genomgått flera exteriöra förändringar vilket,
enligt kulturmiljöutredningen, gjort att dess kulturhistoriska värde minskat.
Inom fastigheten Bielke 1, intill korsningen Bondegatan-Ringvägen, finns idag en
bensinstation. Stationen uppfördes under 1960-talet på gammal åkermark.
Förändringar – befintlig bebyggelse
Slottet och orangeriet bör hanteras mycket varsamt och allt underhåll ska, enligt
kulturmiljöutredningen, ske med traditionella material och metoder. Eventuella
ombyggnader bör föregås av antikvariska förundersökningar. Orangeriet har under 1900talet byggts om då bland annat de stora välvda fönsterpartierna mot slottet försvann.
Detta har gjort det svårare att förstå byggnadens ursprungliga funktion. På sikt bör, enligt
kulturmiljöutredningen, dessa fönsterpartier återställas för att på så sätt återskapa en del
av byggnadens pedagogiska värden. I detaljplanen omfattas slottet och orangeriet av både
skydds- och varsamhetsbestämmelser samt av bestämmelse att byggnaderna ej får rivas
och att de i händelse av olycka (exempelvis brand) får återuppföras.
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I detaljplanen har även befintliga tillbyggnader på och intill slottet setts över. För att
förbättra tillgängligheten har två rampkonstruktioner i trä byggs. Den ena med syftet att
utgöra en upphöjd uteservering med möjlighet till utskänkning från ett av slottets fönster,
den andra med syftet att utgöra en, för rörelsehindrade, tillgänglig entré in till slottet.
Konstruktionerna uppfyller viktiga funktioner men föreslås omformas för att bättre
överensstämma med slottets arkitektur. På samma sida som slottets huvudentré föreslås,
på platsen för den idag upphöjda uteserveringen, istället en ny ramp åt två håll med en
avskärmande mur av sten byggas. För att underlätta servering bör möjligheten att tillåta
en större öppning/fönsterdörr i fasad övervägas. Uteserveringens cafémöbler föreslås
placeras i den gamla borggårdens grusade yta söder om huvudentrén. Rampen, längs
slottets fasad åt öster, föreslås även denna bytas ut till en ny konstruktion i sten. Den nya
konstruktionen kan bli mindre iögonfallande genom att inte låta den kraga ut runt hörnet
och vidare söderut, utan istället dras norrut. Konstruktionen kräver att befintlig trapp
flyttas ut från fasaden och kompletteras med ett djupare viloplan. Denna konstruktion
behöver anpassas efter behovet av ett fläktrum i denna del av parken. Nuvarande
fläktrum föreslås på sikt ersättas med en ny, bättre anpassad, lösning. Föreslagna
lösningar finns illustrerade i gestaltningsprogrammet.
Befintligt lusthus med inbyggd teaterscen ska bevaras och omfattas i detaljplanen av
varsamhetsbestämmelse.
Befintligt sophus föreslås inkorporeras i nya byggrätter i parken som är bättre anpassade
till nordöstra avgränsningen.
Den röda ekonomibyggnaden är ett främmande inslag i den engelska parkanläggningen
men är samtidigt ett historiskt lager som vittnar om skolhemstiden. Den engelska
parkanläggningsstilen avses vara vägledande vid skötsel av parken men
ekonomibyggnaden bedöms ändå kunna ges ett tydligt sammanhang som kan motivera
ett bevarande. Intill byggnaden planeras för ett utökat och tydligare avgränsat område
med flexibel användning som hundsport, friluftsverksamhet, kultur- och
fritidsarrangemang, odlingar, kolonilotter och tematiska trädgårdar. I detaljplanen
omfattas byggnaden inte av rivningsförbud, inte heller av några skydds- eller
varsamhetsbestämmelser. Byggnaden omfattas enbart av planbestämmelser som
bekräftar/följer nuvarande placering och gestaltningsbestämmelser som blir styrande vid
eventuellt framtida byggande av nytt hus.
Befintliga bostadshus inom 2:6 och 2:8 omfattas i detaljplanen av
varsamhetsbestämmelser. Föreslagen bebyggelsestruktur inom Åsen 2:6 förutsätter att
övriga hus (uthus och växthus) rivs.
Fastigheten Bielke 1 har inkluderats i detaljplanen för att kunna ta ett bättre helhetsgrepp
om korsningen Bondegatan – Ringvägen, samt för att utreda andra möjliga användningar.
I detaljplanen föreslås att markanvändningen ändras från bensinstation till
bostadsändamål (se kap. Förändringar – nya bostäder Bielke 1). Trots ändrad markanvändning
i den nya detaljplanen har fastighetsägaren en principiell rätt till pågående
markanvändning. Dock är nuvarande byggrätt (i detaljplanen fastställd 1985-02-07) inte
längre garanterad då genomförandetiden löpt ut. Dock bedöms det som ett stort intrång i
den privata äganderätten att utsläcka byggrätterna.
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Förändringar – nya byggrätter i parken
I slottsparken föreslås tre lägen för nya lusthus/parkbyggnader. De två parkbyggnaderna
mellan slottet och diket hjälper till att definiera parkens öppna ytor och kommer innehålla
funktioner som är viktiga för en levande park. De placeras så att den stora öppna ytan
öster om slottet blir sammanhängande och att den historiska parkmiljön lyfts fram.
Byggrätten närmast ån har placerats som ett delmål längs promenadstråket mellan slottet
och odlings-/trädgårdsområdet med den gamla ladan/ekonomibyggnaden. På platsen har
tidigare ett bostadshus legat som möjligen uppfördes åt personal på slottet. Från den nya
parkbyggnadens södra fasad skapas vackra utblickar mot parken och åt norr formas ett
mer ombonat uterum mot ån. Byggrätten är tänkt att kunna användas för olika ändamål
och ska kunna anpassas för både mer beständiga funktioner och mer tillfälliga
evenemang. I detaljplanen regleras byggrätten med bland annat planbestämmelser om
nockhöjd och fasadernas utformning. Regleringen av bröstningshöjd för fönster och
andel glasad yta i fasaderna syftar till att byggnadernas ska upplevas som publika
paviljonger tillgängliga för allmänheten. Glaset lättar upp byggnadsvolymen och bidrar till
känslan av en paviljong i park. Byggnaderna ska i färgsättning och materialval
harmonisera med slottet.
Den andra byggrätten i parkens östra del inom kvartersmark R1 är tänkt som ett
växthus/komplement till området för föreningsverksamhet där bland annat odling
planeras. Byggnaden tillför ett väderskyddat utrymme som behövs för verksamheterna.
Byggnaden blir även ett delmål längs den planerade kärleksstigen. Byggrätten är tänkt att
tydligt knyta an till trädgårdstemat och möjliggöra säsongsodling. I detaljplanen regleras
utformningen utifrån idén om ett växthus/orangeri i detta läge. Planbestämmelse finns
angående andel glasad yta i fasad och takets utformning samt bestämmelser som reglerar
byggrättens volym.
Föreslagen byggrätt öster om diket har givits en placering inom det historiska läget för
kärleksudden. Jämfört med dess tidigare utbredning föreslås den nya konstruktionen med
kringytor ta upp en mer begränsad del av den trädbevuxna holmen. Lusthuset kommer
att utgöra den nyanlagda kärleksstigens visuella fond och fysiska målpunkt. I detaljplanen
regleras byggrätten med bestämmelser totalhöjd och att byggnaden ska utformas som
öppenarea, det vill säga med öppna och genomsiktliga fasader.
De nya parkbyggnadernas tilltänkta funktion och gestaltning beskrivs utförligare i
detaljplanens gestaltningsprogram.
Förändringar - ny bebyggelse inom Åsen 2:6 och 2:8
Målet har varit att skapa ett område som bjuder in allmänheten. Området vänder sina
entréer mot gaturummen för att ge den liv och rörelse. Mot slottsområdet anpassas
bebyggelsens skala och utformning till den kulturhistoriska miljön.
I fastigheterna Åsen 2:6 och 2:8 planeras för framförallt ny bostadsbebyggelse om totalt
cirka 94 bostäder. De nya kvarteren nås via två in-/utfarter via Henalavägen. Byggrätterna
möjliggör en blandning av olika bostadstypologier; flerbostadshus, parhus, radhus och
friliggande villor. I detaljplanen möjliggörs, i kombination med bostäder, även för
verksamheter i mindre omfattning som ej utgör en betydande olägenhet. Inom
fastigheten Åsen 2:8 återfinns en byggrätt som möjliggör för skola, bostäder, kontor och
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olika typer av verksamheter. Delområdet har ett upphöjt läge i landskapet och rymmer
värdefulla träd som skyddas och som kan utgöra ett trevligt inslag i ett framtida
skolområde.
Närmast ån och slottet planeras för en sammanhållen, repetitiv och “luftig”/genomsiktlig
struktur med parhus i tvåvåningsskala. Volymmässigt knyter de tilltänkta byggnaderna an
till de större villorna längs Slottsvägen, Grevgatan och Ringvägen. I och med den visuella
kontakten med slottet och slottsparken, samt viljan att därutav främja ett enhetligt
uttryck, omfattas dessa byggrätter av samma utformningsbestämmelser samt av en
bestämmelse om att byggrätt ska utnyttjas till minst 95 procent. Inom de tillkommande
fastigheterna ligger ett förbud mot komplementbyggnader med syfte att hålla en enkel
och enhetlig utformning mot slottet samt att förhindra fastigheternas trädgårdar från att
ta naturmarken mot ån i anspråk.
Längre norrut längs ån planeras för friliggande villor, också dessa i en repetitiv struktur
med utblickar mellan husen. Respektive egenskapsområde får endast rymma ett
enbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader. Förutom bestämmelser om
byggnadsarea, nockhöjd och placering regleras endast ett fåtal utformningsprinciper.
Inom övriga delar planeras längs gator, intill mindre platsbildningar/torg och runt
planlagd park för en blandning med radhus, parhus, flerbostadshus och friliggande villor.
Byggrätternas utformningsbestämmelser och bestämmelser om placering syftar generellt
till att forma varierade och ombonade gaturum samt levande och överblickade park- och
torgmiljöer. Utformningsbestämmelserna syftar även till att befästa gestaltningsprinciper
som kan få den nya bebyggelsen att harmoniera med slottets arkitektur.
Byggrätter och volymer regleras generellt genom följande planbestämmelser:
- Byggrätternas utbredning på mark regleras med bestämmelse om största exploatering
i kvadratmeter byggnadsarea och/eller prickmark samt korsmark.
- Byggnadernas höjder regleras i de flesta fall med bestämmelse om högsta nockhöjd i
kombination med reglering av takvinkel (som får vara mellan de två gradtal som
anges). Avsteg från angivna takvinklar får endast göras i överensstämmelse med varje
byggrätts utformningsbestämmelser. Nockhöjder varierar mellan 17 och 8,5 meter.
I byggrätternas utformningsbestämmelser regleras följande:
- I de flesta byggrätter regleras att fasader ska teckna sig i ett visst antal våningar under
takfot. I vissa fall tillåts att ytterligare en våning får tecknas i tak och/eller gavel.
Flerbostadshusen (de högsta husen i området) får exempelvis teckna sig i upp till fyra
våningar under takfot.
- Fasader ska generellt utföras i puts och ges en ljus kulör som ska harmoniera med
kulören på Säfstaholms slott, exempelvis bruten vit eller ljust gul. Även taktäckning
regleras och ska vara av svart eller mörkgrå plåt. Byggrätterna för enbostadshus
omfattas dock ej av dessa gestaltningsprinciper.
- Takterrasser, balkonger och takkupor regleras på olika sätt beroende på placering och
hustypologi. För att säkerställa enkla och nätta volymer närmast slottet regleras
exempelvis takterrasser, balkonger och takkupor bort för parhusen i detta läge.
- Huvudentréer ska placeras så att de bidrar till möten mellan människor. Detta
innebär att de i de flesta fall ska placeras mot allmän platsmark såsom gata och torg.
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I flera av byggrätterna regleras att bottenvånings fasader mot viss allmän plats ska
utformas med bröstningshöjd för fönster som får vara maximalt 70 cm från färdigt
golv. Syftet är att motverka slutna fasader och istället låta de nya husen bidra till mer
levande inramningar av kvarterens allmänna gator, parker och torg.

Ytterligare bestämmelser och platsspecifika anpassningar av bestämmelser återfinns inom
de olika byggrätterna. Bland annat omfattas flerbostadshusen av bestämmelse om att
bottenvåning ska ha en invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att möjliggöra
kommersiell verksamhet.
Generellt inom planområdet gäller utökad lovplikt.
Förändringar - nya bostäder Orangeriet 4 och 5
Inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5 föreslås att de befintliga byggrätterna för nya
bostadshus justeras.
Byggnation inom fastigheten ska ske på ett sätt som inte bara bibehåller den nuvarande
visuella kontakten mellan slottet och orangeriet, utan som också stärker sambandet
mellan de två parkdelarna. En starkare koppling över Bondegatan föreslås. Nya byggrätter
har med sin placering syftat till att rama in och annonsera det tillbakadragna orangeriet
från Bondegatan. Gestaltningen ska tydligt anknyta till slottet och orangeriet och
förstärker på så vis intrycket av att befinna sig i en kulturhistorisk miljö. I
gestaltningsprogrammet tillhörande denna detaljplan beskrivs de aspekter som påverkat
föreslagen placering och utformning av byggrätterna. I gestaltningsprogrammet finns
även principritningar som ligger till grund för detaljplanens bestämmelser inom
fastigheterna.
De två kvadratiska ”grundvolymer” som föreslås liknar i struktur och byggrätter det som
den tidigare detaljplanen tillåter (ändring av stadsplan, beslutad 1948) samt det som den
föregående detaljplanen tillät (stadsplan, beslutad 1943) men drar sig längre ut mot
kanterna så att ytan framför orangeriet blir mer generös.
Byggrätterna får även en smal sida mot slottet och Bondegatan vilket ger ett smäckrare
och mindre störande inslag för sikten mot orangeriet. Byggnaderna placeras en bit in från
gatan för att ge upplevelsen av hus i parkmiljö.
Den västra volymen kompletteras med en förlängd och förskjuten huskropp i riktning
mot Ringvägen. Genom förskjutningen hålls de två kvadratiska ”grundvolymerna” intakta
och den längre volymen får en underordnad status. Volymen bedöms (tillsammans med
föreslagna byggnader inom Bielke 1) kunna bidra till en tydligare markerad vägkorsning
och en mer markerad entré in till de centrala delarna av Vingåker.
Respektive rektangulär volym bedöms kunna innehålla 2-4 lägenheter. Den längre
husvolymen inom Orangeriet 4 bedöms kunna rymma 2-6 lägenheter. Totalt inom de
båda fastigheterna bedöms därmed 6-14 lägenheter kunna inrymmas. I detaljplanen
möjliggörs, i kombination med bostäder, även för verksamheter i mindre omfattning som
ej utgör en betydande olägenhet.
Byggrätter och volymer regleras genom följande planbestämmelser:
- Största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea – 120 + 120 + 130 kvm (tre
byggrätter).
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Högsta nockhöjd över angivet nollplan – 45,8 meter.
Lägsta nockhöjd över angivet nollplan – 45,0 meter.
Högsta byggnadshöjd – 6 meter (sockel räknas ej in, sockelhöjd ska istället variera
med terräng).
Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen. Eventuella avsteg får endast göras i
överensstämmelse med byggrättens utformningsbestämmelser – 11-15 grader.
Prickmark (marken får inte förses med byggnad).

I byggrätternas utformningsbestämmelser regleras följande:
- Byggnad ska utformas efter befintlig terräng. Nivåskillnader ska huvudsakligen tas
upp med förhöjd sockel.
- Byggnader inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5 ska ges en enhetlig utformning.
- Fasader mot gator och gårdsmiljö ska teckna sig som två våningar under takfot.
- Fasader ska utföras i puts och ges en ljus kulör som ska harmoniera med kulören på
befintlig huvudbyggnad inom fastigheten Orangeriet 3, exempelvis bruten vit eller
ljust gul.
- Sockeln ska bekläs med grå natursten eller puts i mörk kulör, exempelvis mörkgrå,
tydligt avvikande från fasadens kulör.
- Fönsterdörr- och fönsteromfattningar ska ges en putskulör med avvikande nyans mot
fasadens puts som ska harmoniserar med kulören på befintlig huvudbyggnads
fönsterdörr- och fönsteromfattningar inom Orangeriet 3.
- Dörr- och fönsterkarmar ska ges en mörk kulör, exempelvis en rödbrun eller engelsk
röd kulör.
- Detaljer i fasad, såsom hängrännor, ska utföras i svart eller mörkgrå plåt.
- Tak ska utföras valmat med maximalt 30 cm takutsprång. Taktäckning ska vara av
svart, mörkgrå eller tegelröd plåt alternativt enkupigt tegel.
- Bröstningshöjder på fönster i bottenvåning i fasader mot norr som vetter mot
Sävstaholms slott och Bondegatan ska inom Orangeriet 4 och 5 vara 0-45 cm från
färdigt golv.
- Bottenvåning ska ha en invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att möjliggöra
kommersiell verksamhet.
- Färdigt golv på bottenvåningarna får, mellan byggrätterna inom fastigheterna
Orangeriet 4 och 5, skilja högst 0,80 meter.
- Byggnader ska utformas utan synliga byggnadselementskarvar och får ej förses med
takkupor och takterrasser.
- Balkonger får endast byggas mot söder men franska balkonger är tillåtna på övriga
fasader.
- Byggrätterna ska placeras i egenskapsgräns mot Bondegatan.
Kombinationen av bestämmelserna vad gäller högsta och lägsta nockhöjd ovan nollplan,
byggnadshöjd (utan sockel inräknat) och bestämmelse om hur mycket det får skilja mellan
byggnadernas nivåer på färdigt golv syftar till att volymmässigt säkerställa den enhetliga
utformning som anses viktig i detta läge. Även övriga utformningsbestämmelser syftar till
att säkerställa ett enhetligt uttryck väl anpassat till befintlig, kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse och till miljön i stort. Regleringen av bröstningshöjd på fönster anses även
kunna bidra till en mer levande inramning av Bondegatan och till att byggnaderna inte
upplevs vara bortvända från slottsparken.
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Markytorna runt byggrätterna regleras genom bestämmelse om att de ska utgöras av grus
alternativt stenmjöl. Inom Orangeriet 4 regleras även hur nivåskillnader ska hanteras
vilket också illustreras i gestaltningsprogrammet.
Orangeriet 1-5 omfattas av en bestämmelse om skydd av kulturvärden. Byggrätterna har
anpassats efter de värden som beskrivs i bestämmelseformuleringen men ytterligare
hänsynstaganden kommer att krävas i samband med utbyggnad för att värna befintligt
trädbestånd. Parkmiljön framför orangeriet skyddas liksom befintliga inmätta träd med
syddsvärde.
Förändringar - nya bostäder Bielke 1
Inom fastigheten Bielke 1 föreslås två nya bostadshus. Fastigheten är separerad från
orangeriet och den kulturhistoriska miljön av Ringvägen varför föreslagen byggrätt har
friare bestämmelser. Vissa begränsningar har dock bedömts lämpliga främst vad gäller
volymen då det är nära till orangeriet.
Den ena volymen anpassas efter riktningen som befintlig bebyggelse har längs Ringvägen.
Den andra förhåller sig till Bondegatan och placeras i liv med föreslagna byggrätter inom
Orangeriet 4 och 5. Tillsammans formar byggrätterna en halvprivat gårdsmiljö samtidigt
som de hjälper till att tydligare definiera korsningssituationen, gaturummen och entrén in
mot Vingåkers centrala delar. Byggrätten längs Bondegatan blir till en fond intill planerat
entrétorg (som tilltänkt cykelstråk västerifrån mynnar ut i). De två bostadshusen föreslås
nås via en gemensam infart/utfart via Ringvägen.
Bostadshusen föreslås uppföras som stadsradhus med, i fasad, upp till 3 enheter per
volym. Totalt inom de båda byggrätterna bedöms, beroende på hur volymen invändigt
delas upp, 4-10 lägenheter kunna inrymmas. I detaljplanen möjliggörs, i kombination med
bostäder, även för verksamheter i mindre omfattning som ej utgör en betydande
olägenhet.
Byggrätter och volymer regleras genom följande planbestämmelser:
- Största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea – 240 kvm per byggnad.
- Högsta nockhöjd – 10,5 meter.
- Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen. Eventuella avsteg får endast göras i
överensstämmelse med byggrättens utformningsbestämmelser – 5-40 grader.
- Prickmark (marken får inte förses med byggnad).
- Korsmark (marken får endast förses med komplementbyggnader, högsta totalhöjd
för komplementbyggnader är 4,5 meter).
I byggrätternas utformningsbestämmelse regleras följande:
- Fasader mot gator och gårdsmiljö ska teckna sig som två våningar under takfot. En
tredje våning får tecknas i gavelfasad.
- Takterrasser integrerade i takets lutning eller anlagda på platta tak får finnas. Tak får
även förses med takkupor som får uppta högst en tredjedel av takets längd från
takfoten räknat.
- Balkonger får finnas mot gårdsmiljö och kraga ut maximalt 1,75 meter från fasad,
ovan prickmark.
- Bottenvåning ska ha en invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att möjliggöra
kommersiell verksamhet.
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Huvudentréer ska placeras på byggnadens långsida mot gata, allmän platsmark.

I övrigt möjliggörs för privata ytor framför byggnadsvolymerna där entrésituationerna
kan tas omhand. Bostadsentréer kan få visst insynsskydd och entréer till verksamheter
kan få en inbjudande förgårdsmark eller uteservering.

1.3

Natur och friytor

Förutsättningar
Planområdet omfattas ej av riksintresse för naturvård eller av andra skyddsområden
förutom strandskydd (se kap. Upphävande av strandskydd).
Planområdets mitt utgörs av ett flackt och öppet parklandskap med stora öppna gräsytor
för lek och rekreation. Anlagda gångar binder ihop parken och kopplar samman slottet
med den anlagda kryddträdgården, nuvarande hundrastgård och kolonilotterna. Flera av
gångarna ansluter till omkringliggande vägar och stråk utanför parkområdet.
I de öppna gräsytorna finns tre mindre dammar och en stor mängd gamla ädellövträd där
flera har en ålder på över 200 år. I norr avgränsas slottsparken av Vingåkersån.
Den norra delen av planområdet, norr om Vingåkersån, utgörs av en gammal
handelsträdgård med flera övergivna byggnader och igenvuxna planteringar. Ett flertal
trädgårdsväxter och träd har spridit sig till närliggande områden. I området närmast ån
växer en lövskog som är tät och snårig med ett fåtal skyddsvärda träd. Marken är svampig
med stora mängder sly.
Södra sidan har fastare mark och strandkanten är kraftigt igenvuxen. Området har flera
skyddsvärda träd. Delar av lövskogen norr och söder om Vingåkersån har tämligen stort
inslag av död lövträdsved och spår av bävergnag.
I den södra delen av planområdet ligger den äldre orangeribyggnaden (idag bostäder)
omgiven av en mindre park med omväxlande öppna gräsytor och trädsamlingar. Här står
moderträdet till Säfstaholmsäpplet vilket är utpekat som ett naturminne. I parken söder
och sydväst om orangeriet finns flera gamla lindar och skogsalmar.
Norr om orangeriet finns en öppen gräsyta med höga gamla träd, främst Alm och Lönn.
Flera av Almarna har drabbats av Almsjukan och kommer fällas.
Delområdet bortom nuvarande kolonilotter, öster om befintligt dike, utgörs av en något
kuperad terräng med gamla ädellövträd och fuktig triviallövskog. Här finns flera äldre
träd. Det skogsklädda området övergår sedan i det öppna odlingslandskapet (utanför
planområdet).
Naturvärden
En naturvärdesinventering (Ekologigruppen, 2019-12-06) samt en inventering av
värdefulla, skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd (Ekologigruppen, 2018-10-29) har
genomförts. Respektive inventering rymmer förslag på anpassningar och åtgärder.
Under naturvärdesinventeringen avgränsades totalt 14 naturvärdesobjekt; fem objekt med
höga värden (naturvärdesklass 2) urskildes, fyra objekt bedömdes ha påtagliga värden
(naturvärdesklass 3), och fem objekt bedömdes ha visst värde (naturvärdesklass 4).
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Tre av objekten med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) utgörs av parkmiljöer med
stora förekomster av gamla ädellövträd och god förekomst av naturvårdsarter. Ett objekt
utgörs av en flerskiktad triviallövskog med stort inslag av död ved av olika trädslag. Även
Vingåkersån bedömdes ha högt naturvärde. Ån är delvis uträtad och omgiven av buskage
och strödda triviallövträd. Bottnen är stenig-grusig och den fridlysta och rödlistade arten
tjockskalig målarmussla är funnen ett hundratal meter uppströms och har, i en riktad
inventering (Ekologigruppen, 2019-09-03), konstaterats förekomma inom
utredningsområdet.
Inom område 13 har ingen inventering gjorts av området som omfattar privat tomtmark.
Den privata tomtmarken består av inplanterade träd, gräsmatta och grusade ytor och har i
sig inga naturvärden. De höga naturvärden som finns utgörs av de gamla ekar som står i
området och bildar en ring runt tomtmarken. I övrigt bedöms marken byggbar om ekarna
bevaras och skyddas.
Objekt med påtagliga värden (naturvärdesklass 3) utgörs av dammarna i slottsparken och
en sluten fuktig triviallövskog med inslag av grova pilar och enstaka rödlistade arter.
De objekt som bedömdes ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4) är miljöer som är
påverkade av olika verksamheter; en före detta handelsträdgård, ett kolonilottsområde
och tidigare åkermark.
I området påträffades 33 naturvårdsarter i samband med naturvärdesinventeringen samt
kompletterande artinventeringar. Av dessa 33 arter omfattas fyra arter (kungsfiskare,
idegran, kattmynta, liljekonvalj, större och mindre vattensalamander samt fem arter
fladdermöss:, nordfladdermus, dvärgpipistrell, vattenfladdermus, större brunfladdermus
och brunlångöra) av artskyddsförordningen och är således lagskyddade. 14 rödlistade
arter noterades av vilka ett flertal är kopplade till gamla träd och död ved.
Naturvärdena i området är främst kopplade till de gamla träden och rekommendationen
är att så långt som möjligt spara träd med hög ålder.
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Karta över naturvärdesobjekt inom utredningsområdet

De stora parkområdena, med god förekomst av gamla ädellövträd som finns i
slottsområdet och i de närliggande miljöerna, skapar enligt Ekologigruppen tillsammans
ett landskapsobjekt som sammantaget bedöms ha ett samlat högre naturvärde än de
ingående naturvärdesobjekten. Bedömningen är att landskapsobjektet som utgörs av
slottsparken, dammarna, orangeriparken, ekskogen och strandkanten mot Vingåkersån
har högsta naturvärde (objekt 2, 3, 4, 10, 11 och 12, samt delar av 5). Den varierade
miljön med inslag av värdeelement som dammar och åbrinkar bidrar enlig
Ekologigruppen till landskapsobjektets värde.
Lövskogarna i utredningsområdets östra del, på båda sidor om Vingåkersån, utgör ett
andra landskapsobjekt i området. I dessa lövskogar är marken till stor del fuktig och
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näringsrik, och de ingående naturvärdesobjekten utgör lämpliga livsmiljöer för svampar
och insekter. Två rödlistade svampar förekommer inom detta landskapsobjekt, och de
bedöms i utredningen ha viss potential att sprida sig.

Karta över viktiga livsmiljöer för fladdermöss samt till viss del groddjur.

Området kring dammarna samt stråket längs Vingåkersån och skogsområdet i
planområdets östra del nyttjas regelbundet för födosök av flera arter fladdermöss som
samtliga finns upptagna i 4§ artskyddsförordningen. Inga tecken på aktiva kolonier
gjordes inom planområdet. Dammarnas värde som groddjursmiljöer bedöms vara
begränsade och endast enstaka förekomster av större och mindre vattensalamander
observerades i artinventeringen (Artskyddsutredning groddjur och fladdermöss,
Ekologigruppen, 2021-05-06). Den bebyggelse som planeras bedöms inte påverka vare sig
fladdermöss eller groddjur. Däremot kan det i samband med planens genomförande
skapas bättre förutsättningar för arterna om dagvattenhanteringen utformas med hänsyn
till groddjur. Detta kan göras genom att skapa lekvatten för groddjur. Fladdermössen kan
främjas genom viss gallring av sly och låg vegetation.
Ny bebyggelse och nya anläggningar som avses prövas i detaljplanen har anpassats efter
naturvärdesinventeringens samt vidare diskussioner med ekolog. De olika
artinventeringarna, respektive trädinventeringen har också tagits hänsyn till i förslag till
åtgärder för att värna den biologiska mångfalden.
Värdefulla och grova träd som finns inom utredningsområdet utgör en viktig bas för den
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nya/tillkommande grönstrukturen om delar av området i ett senare skede skulle
bebyggas. Därför läggs stor vikt vid att bevara äldre träd och skogsområden med lång
kontinuitet.
Åtgärderna handlar om att:
- Bevara områden med högt naturvärde (klass 2). För att gynna biologisk mångfald i
området rekommenderas att naturvärdesobjekt som har högt naturvärde undantas
från eventuell exploatering. Inom naturvärdesobjekt 13 för fastigheterna Åsen 2:6
och 2:8 är naturvärdena knutna till bevarandet av gamla träd(ekarna) samt död ved. I
övrigt är området privat trädgård samt en smal remsa yngre skog. Här ska de
specifika objekt som är viktiga för naturvärdena skyddas.
- Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde (klass 3). Rekommendationen
är att dessa områden sparas i så stor utsträckning som möjligt. Vid eventuell, försiktig
exploatering behöver, enligt Ekologigruppen, värdefulla träd och strukturer pekas ut
och sparas. För att områdets värden inte ska gå förlorade krävs att både gamla och
unga träd sparas.
- Beakta ekosystemtjänster i planeringen och gestaltningen. Då naturmark tas i anspråk
minskas utrymmet för ekosystemtjänster (främst tjänsten biologisk mångfald) på lokal
nivå. För att minska påverkan på den biologiska mångfalden lyfter Ekologigruppen
fram att gestaltning av hus och deras närområden med nyttjande av verktyget
grönytefaktor (GYF) kan ge förutsättningar för bevarande av och tillhandahållande
av nya ekosystemtjänster i området. Detta kan till exempel ske genom gröna
biotoptak, utformning av gårdar med biotopträdgårdar, värdeskapade växtlighet och
småmiljöer för insekter och groddjur i stödmurar, lekmaterial och andra
landskapselement.
- Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och naturvårdsarter med mycket högt
indikatorvärde. Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta indikatorvärde
ska i möjligaste mån skyddas från exploatering och hänsyn ska tas till förekomsterna
vid skötsel av området. Rödlistade arter förekommer på flera träd runt Säfstaholms
slott. Träd påvuxna med rödlistade arter avses skyddas från avverkning så att dessa
arter kan fortleva i området.
- Bevara värdefulla träd i samband med förändrad markanvändning i området. Ny
bebyggelse ska anpassas så att värdefulla ädellövträd i möjligaste mån sparas och
skyddas i detaljplanen. Kompaktering av jorden under trädens kronor under
byggtiden ska undvikas.
- Vid planering för ny bebyggelse bör spridningssamband i området utredas. Det är
viktigt att säkerställa framtida spridningssamband för arter knutna till ädellövträd i
området. Vid spridningssamband är framför allt den visuella kopplingen mellan
lövträden viktig att bevara.
- Säkerställ fortsatt förekomst av naturvårdsarter med liten förekomst i kommunen.
Vid inventeringen noterades två rödlistade lavarter med sina första rapporterade fynd
från kommunen. Dessa arter är enligt Ekologigruppen särskilt intressanta att bevara
då förekomsten vid Säfstaholm är den enda kända förekomsten i kommunen.
- För områdets fladdermöss bedöms en mindre del av deras födosöksområden kunna
påverkas negativt vilket kan utlösa förbud enligt artskyddsförordningen.
Skadebegränsande åtgärder består framför allt i att behålla den trädstruktur som finns
utmed slottsdammarna och Vingåkersån. Viss undervegetation kan röjas bort för att
underlätta för födosök, det är dock viktigt att kronskiktet bibehålls utmed ån. Ny
belysning anpassas för ljusskygga arter.
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Förändringar
Nya byggrätter och strukturer inom planområdet har i stort anpassats efter genomförd
naturvärdesinventering respektive trädinventering och artinventeringar (Ekologigruppen,
2019-12-06, 2018-10-29, 2021-05-06, 2020-11-27, 2019-09-03). Större byggrätter har
undvikits inom det som idag upplevs utgöra själva slottsparken med sina stora klippta
gräsytor, träd i grupperingar och organiskt formade dammar.
Inom identifierade naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 2 har rekommendationen,
angående att dessa bör undantas från exploatering, i samråd med ekolog reviderats.
Efter mer specifik utvärdering av naturvärdesobjekt 13 kan konstateras att fastigheten
Åsen 2:8 till övervägande del består av privat trädgård med grusade ytor, planteringar och
gräsmatta. Naturvärdena är specifikt knutna till de ekar som ramar in tomten och dessa
skyddas med planbestämmelserna:
prickmark - Marken får inte förses med byggnad. 4 kap 11 §.
n4 och träd - Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, 4 kap 5 §.
Inom Åsen 2:6 finns i norra delen en smal skogsremsa om ca 0,15ha där naturvärdena till
övervägande del är kopplade till död ved. Då området är så pass litet med begränsade
möjligheter till spridning har bedömningen gjorts att död ved är möjlig att flytta till
närliggande områden inom samma landskapsobjekt (Landskapsobjekt 2). Lövskogarna på
båda sidor om Vingåkersån utgör ett landskapsobjekt där förekomst av de rödlistade
arterna Veckticka och Kandelabersvamp redan finns idag och där förutsättningarna för
spridning är god. Flytt av död ved inom området regleras i ett exploateringsavtal mellan
kommun och byggherre.
Orangeriet 4 och 5 (naturvärdesobjekt 12). Naturvärdena är specifikt kopplade till mycket
gamla ädellövträd. Nya byggrätter har placerats med behörigt avstånd från befintliga träd
och bedöms därför inte påverka naturvärdena inom området.
Utöver detta finns mindre byggrätter i form av lusthus/parkbyggnader, broar och bryggor
inom slottsparken vilka med sin ringa omfattning och anpassning till området inte
bedöms påverka naturvärdena.
Då naturvärdena i planområdet till stor del är kopplade till de gamla träden är
rekommendationen att så långt som möjligt spara träd med hög ålder (även unga träd
med påtagliga naturvärden). Noggranna anpassningar efter inmätta träd (träd med
förekomst av rödlistad art, särskilt skyddsvärda trä, skyddsvärda träd och värdefulla träd)
krävs därmed och i plankartan regleras detta med bestämmelser om att träd endast får
fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk (se bestämmelserna träd, n4 och q2).
Dessa bestämmelser följs även upp med en administrativ bestämmelse om att marklov
krävs för trädfällning samt för plantering av träd.
Tillkommande växtlighet ska anpassas så att siktlinjer och gröna rum i planområdet kan
bibehållas. Lägre växtlighet i form av buskage kan rama in ytor och skapa naturliga
avgränsningar mellan funktioner. Vid fällning av och komplettering med nya träd, samt
vid återplantering av gamla träd, ska särskild kompetens rådfrågas. En skötselplan,
baserad på aktuella planhandlingar ska tas fram.
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Planområdet omfattas ej av riksintresse för friluftsliv men består i huvudsak av tidigare
exploaterad mark samt iordningställd parkmark. Stora ytor finns således för olika former
av rekreation såsom lek, promenader och picknick. En målsättning med planarbetet är att,
genom addering av nya inslag, främja en än mer levande/befolkad park. Exempel på
sådana inslag är; parkstråket längs Vingåkersåns norra strand, utökat trädgårds/odlingsområde, nya kompletterande gångstråk och en tydligare koppling till de delar av
parken som återfinns söder om Bondegatan. Således frigörs ytterligare mark för allmänt
tillträde. En utbyggnad av bostäder intill slottsparken (inom fastigheterna Åsen 2:6, Bielke
1 och Orangeriet 4 och 5) innebär inte någon ytmässig minskning av vad som idag
bedöms kunna upplevas som allmänt tillgängliga ytor.
Inslag som på olika sätt kräver förändringar i grönstrukturen och som kan påverka
landskapsbilden är följande:
-

Föreslagna lägen för nya lusthus/parkbyggnader i slottsparken har anpassats efter
viktiga vyer, historiska siktlinjer, gångstråk, nya och befintlig funktioner/strukturer
samt inmätta träd (inga av dessa träd bedöms påverkas). Två av byggrätterna återfinns
inom naturvärdesobjekt 11 och 10 med naturvärdesklass 2, en byggrätt(växthus) är
placerad inom naturvärdesobjekt 7 med naturvärdesklass 4 (sedan tidigare
ianspråktaget som kolonilottsområde).

-

Iordningställande av naturmark längs Vingåkersåns norra strand (med ytor för
picknick, grillning och umgänge, samt tillfälliga angöringsplatser/sol-/utkiksbryggor)
kräver omfattande gallring av sly, träd och annan växtlighet som idag gör området
svårtillgängligt. Här planeras även för två nya gång- och cykelbroar (den ena föreslås
placeras i samma läge där en bro tidigare funnits). Hänsyn tas till inmätta träd (inga av
dessa träd bedöms behöva påverkas) samt till naturvärdesinventering och
artinventeringar. Själva Vingåkersån ingår i naturvärdesobjekt 5 med naturvärdesklass
2. Längs stranden förekommer nästan gamla och gamla triviallövträd, varav flera
grova alar, och snår av viden. Den rödlistade arten tjockskalig målarmussla är funnen
inom naturvärdesobjektet. I genomförd inventering (Ekologigruppen, 2019-09-03)
redogörs för vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas inom och intill objektet.
Enstaka bryggor och broar som tillgängliggör kontakt med ån bedöms kunna tillföras
utan att påverka habitatet för målarmusslan. Planerad å-park (naturmark) sträcker sig
cirka 20 meter norrut från strandlinjen om omfattas därmed av naturvärdesobjekt 13
med naturvärdesklass 2 samt naturvärdesobjekt 9 och 6 med naturvärdesklass 4
(sedan tidigare ianspråktaget som handelsträdgård).

-

Genom nya, föreslagna gångvägar i slottsparken avses upplevelsen av parkrummet
förstärkas. De tre större tilläggen utgörs av en ny gångväg intill Bondegatan och den
östra dammen, anläggande av kärleksstigen i sin historiska sträckning mellan slottets
södra gavel och skogspartiet i öster, samt en gångväg från korsningen BondegatanRingvägen upp till Slottsvägens mitt (även detta en historisk sträckning). Även de nya
stigarna inom odlingsområdet möjliggör nya upplevelser och vyer. Gångvägen intill
Bondegatan föreslås leda över en ny bro över en smal del av den östra dammen. De
olika tilläggen ingår i naturvärdesobjekt 11 och 2 (naturvärdesklass 2 respektive 3).
Objekt 11 är av naturtypen park och trädgård med stor förekomst av gamla
ädellövträd. Hänsyn tas till inmätta träd.
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-

Objekt 2 utgörs av själva dammen. Samtliga dammar i slottsparken har
naturvärdesklass 3. Inventeringen av groddjur som gjordes efter
naturvärdesinventeringen har visat att det finns enstaka förekomster av större
vattensalamander i området men dammarnas värde som groddjursmiljöer bedöms
begränsade eftersom det finns fisk i dessa.

-

Befintligt dike i den östra delen av parken föreslås tydligare lyftas fram genom nya
längsgående promenadstråk, gallrad naturmark och ett intilliggande, tydligare
definierat odlingsområde. Genom en mer bearbetad gestaltning av dikets kanter
(exempelvis genom planteringar och stensättning) kan dikesstråket, förutom att vara
en viktig del i områdets system för dagvattenhantering, utgöra ett mer rekreativt
värde i parken (se gestaltningsprogrammet för inspirationsbilder). Där kärleksstigen
möter diket finns en övergång som kan behöva förstärkas. Diket leder genom
naturvärdesobjekt 10 och 1 (naturvärdesklass 2 respektive 4). Objekt 10 är av
naturtypen ädellövskog med ett flertal skyddsvärda arter och strukturer viktiga för
den biologiska mångfalden. Objekt 1 utgörs av skog med ung beståndsålder. I
bearbetningarna av dikets kanter/slänter ska hänsyn tas till inmätta träd (inga av dessa
träd bedöms behöva påverkas).

-

Befintligt kolonilottsområde föreslås utökas något och ges en tydligare
utformning/avgränsning med både kolonilotter och tematiska trädgårdar. Nya stigar
föreslås avgränsa de olika delarna och samtidigt göra området mer tillgängligt för
allmänheten. Odlingsområdet berör naturvärdesobjekt 11 och 7 (naturvärdesklass 2
respektive 4). Objekt 11 är av naturtypen park och trädgård med stor förekomst av
gamla ädellövträd. Objekt 7 utgörs av det gamla koloniområdet. Hänsyn tas till
inmätta träd (inga av dessa träd bedöms behöva påverkas). Området planläggs som
kvartersmark: R1 - Besöksanläggning, kultur- och fritidsverksamheter. På så sätt kan
en flexibel användning tillåtas som ger utrymme för ett varierat föreningsliv och en
levande slottspark.

-

Breddning Ringvägen (mellan parken och fastigheterna Sparre 13 och Trolle Bonde
7) krävs för att förbättra framkomligheten för bussar. Två bussar kan inte mötas idag
och mark körs upp på båda sidor om vägen. Sträckan är viktig för att nå skolor
norrut. Vägen är väldigt smal på delar av sträckan, ned mot 4,7m. Vanligtvis kräver
kollektivtrafik minst 6,5 meter bredd (helst 7 meter). En breddning av vägen innebär
att grönremsan mellan körbanan och gångbanan tas i anspråk. För att värna berörda
träd föreslås att ensidiga avsmalningar (med väjningsplikt) anläggs. Körbanan och
gångbanan ligger idag på olika marknivåer. Nivåskillnaden (cirka 0,5 meter) föreslås
hanteras genom utfyllnad och eventuellt med en stödmur mot dammen. Den aktuella
vägsträckan berör naturvärdesobjekt 11 (naturvärdesklass 2). Objekt 11 är av
naturtypen park och trädgård med stor förekomst av gamla ädellövträd. Hänsyn tas
till inmätta träd (inga av dessa träd bedöms behöva påverkas).

-

Ny blandad bebyggelse inom Åsen 2:6 och 2:8 innebär att mark tas i anspråk som till
stor del redan är påverkad av tidigare verksamhet. Den gamla handelsträdgården
ingår i naturvärdesobjekt 14 (naturvärdesklass 4). Den nya bebyggelsestrukturen
kommer även att påverka objekt 6 (naturvärdesklass 4, gammal åker), objekt 9
(naturvärdesklass 4, skog med ung beståndsålder), objekt 5 (naturvärdesklass 2,
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Vingåkersån, se tidigare punkt angående iordningställande av parkmark längs åns
norra strand) samt objekt 13 (naturvärdesklass 2, flerskiktad triviallövskog samt
tomtmark med gamla ekar). Hänsyn tas till inmätta träd (dock hamnar två träd inom
kvartersmark men skyddas med bestämmelse) och den allmänna tillgängligheten längs
åstranden ska säkerställas genom ett cirka 20 meter djupt naturstråk. Inom
bebyggelsen ersätts nuvarande igenväxta planteringar med ny grönska samt öppna
dagvattenlösningar i gårdsmiljöer och allmän platsmark (parkmiljöer och gaturum).
Ny dagvattendamm och svackdike tillför lekvatten bland annat för groddjur och
rekreativa värden.
Inom naturvärdesobjekt 5 är de höga naturvärdena kopplade till den tjockskaliga
målarmusslan varför ån och åstranden med gamla triviallövträd är viktiga att skydda.
Den mindre del av detta område som tas i anspråk bedöms inte påverka dessa
naturvärden.
-

Ny bostadsbebyggelse inom Orangeriet 4 och 5 innebär att mark tas i anspråk som
utgör en del av slottsparken. Det fysiska sambandet mellan parkdelarna är idag redan
svagt på grund av Bondegatan. Med hjälp av bearbetade övergångar över Bondegatan
avses den fysiska kopplingen stärkas till de rester av parken (inkl. orangeriet och
Säftsaholmsäppelträdet) som finns söder om gatan. Befintliga byggrätterna anpassas i
och med ny detaljplan. Utbredning begränsas och får en smal sida mot slottet för att
inte inskränka på den visuella kopplingen mellan slott och orangeri. Upplevelsen av
gräsytan som en förlängning av slottsparken bevaras och byggrätterna har placerats så
nära orangeriet som möjligt utan att inkräkta på kullen, de privata zonerna runt
bostäderna har också gjorts smala och förlagts mot söder undangömda från gata och
slottet. Befintliga träd värnas. De är ett viktigt inslag i slottsparkens karaktär och
stärker kopplingen mellan parkdelarna på båda sidor av Bondegatan. Fastigheterna
ingår i naturvärdesobjekt 12 (naturvärdesklass 2). Objektet utgörs av naturtypen park
och trädgård. Hänsyn tas till inmätta träd. Flera av de inmätta träden inom Orangeriet
4 och 5 har fällts eller behöver fällas på grund av almsjukan.

-

Ny bostadsbebyggelse inom Bielke 1 innebär att mark tas i anspråk som redan är
påverkad av nuvarande verksamhet (bensinstation). Fastigheten är till största del
asfalterad (mindre gräsytor finns). Marken har inte naturvärdesklassats och några
värdefulla träd har ej noterats. Ny grönska tillåts inom planerad gårdsmiljö.

1.4

Gator, trafik, inlastning och parkering

Förutsättningar
Lokaliseringen av ny bebyggelse och planområdets avgränsning bedöms i sig vara en
positiv utgångspunkt för projektet. Detta då det i stort innebär att befintliga strukturer
(såsom omgivande gator och tekniska anläggningar) kan utnyttjas och vidareutvecklas.
Mötet med centralorten via Bondegatan österifrån bjuder på en variation av öppna/vida
respektive mer inramade gaturum. Skogspartiet, som utgör slottsparkens östliga gräns,
kan beskrivas som en naturlig/grön portal. Efter skogspartiet avgränsas gaturummet av
slottsparken och lägre bostadshus. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h (40 km/h när
man närmar sig orangeriet och korsningen med Ringvägen) men uppfattningen är att
trafiken kör snabbare (vilket bekräftats av nya trafikmätningar). Längs sträckan finns inga
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markerade övergångsställen eller andra detaljer i gatuutformningen som signalerar sänkt
hastighet. Framme vid korsningen Bondegatan – Ringvägen, den första stadsmässiga
korsningen från detta håll, är gaturummet mer ”flytande” med stora öppna ytor runt
körbanorna. I korsningen finns idag endast ett övergångsställe som leder över
Bondegatan vid Slottsparkens sydvästra hörn. Tydliga kopplingar och övergångar saknas
därmed mellan områdets gång- och cykelstråk. För oskyddade trafikanter består
kopplingen in till centrum, via Bondegatan, av en smal trottoar. Trottoaren leder åt väster
fram till parkeringen framför Vingåkers Factory Outlet. Vid aktuell korsning mynnar
trottoaren ut i fastigheten Bielke 1 med nuvarande bensinstation.
Samtliga fordonstyper (även lastbilar med trailers och stora bussar) trafikerar korsningen.
Ringvägen kopplar samman Vingåker tätorts norra respektive södra delar om järnvägen.
Norrut övergår Ringvägen i Henalavägen som leder upp till Slottsskolan (åk F-6 samt 79). Ringvägen/Henalavägen utgör därmed ett viktigt busstråk. Vägen är dock väldigt smal
längs en del av sträckan intill slottsparken (ned mot 4,7 meter). Två bussar kan idag inte
mötas utan att mark körs upp på båda sidor om vägen.
Längs Ringvägens sträckning söder om Bondegatan finns en smal trottoar intill
fastigheterna Orangeriet 2, 3 och 4. Cykeltrafik sker i körbanan. Längs vägens sträckning
norr om Bondegatan finns på den östra sidan en gång- och cykelväg som är separerad
från biltrafiken med en smal skiljeremsa av gräs. Vid övergångsstället, strax innan bron
över Vingåkersån, tar gång-och cykelvägen slut. Oskyddade trafikanter får, på andra sidan
Henalavägen, röra sig på en smal trottoar över bron innan denna på nytt övergår i en från
biltrafiken separerad gång- och cykelväg.
Inom planområdet finns busshållplatsen Slottet Sävstaholm Vingåker. I östlig riktning är
hållplatsen placerad på Bondegatan intill fastigheten Orangeriet 4, i västlig riktning intill
infarten till slottet från Bondegatan. Buss 700 som trafikerar här leder mellan Vingåker,
Katrineholm, Flen, Malmköping och Eskilstuna.
Längs de avsnitt av Bondegatan respektive Ringvägen som ingår i planområdet finns ett
fåtal befintliga in-/utfarter. De delområden och funktioner som ingår i detaljplanen nås
med motortrafik idag på följande sätt:
- Slottsparken nås framförallt via Ringvägen och in på Slottsvägen (huvudentrén som
leder fram mot slottets sydvästra gavelhörn). Ytterligare en infart-/utfart finns via
Bondegatan.
- Orangeriets fastigheter nås via både Ringvägen (två infarter) och Bondegatan (en
infart).
- Nuvarande bensinstation inom fastigheten Bielke 1 nås via både Ringvägen och
Bondegatan.
- Den nedlagda handelsträdgården inom fastigheten Åsen 2:6 nås via en infart från
Henalavägen. Även privatbostaden inom fastigheten Åsen 2:8 nås via denna infart.
- Privatbostaden inom fastigheten Sävstaholm 13:7 nås via en egen infart från
Bondegatan.
- Befintlig pumpstation (söder om Bondegatan i planområdets östra del) nås via egen
infart från Bondegatan.
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Parkering sker idag inom kvartersmark, inom de enskilda fastigheterna med bostäder och
verksamheter. Slottets besöksparkering och parkering för anställda sker framförallt inom
den grusade yta som omger slottet/huvudbyggnaden. Besökare till hundklubben parkerar
även intill den tidigare ekonomibyggnaden i parken öster om slottet. På den grusade ytan
väster om slottet parkerar turistbussar.
Leveranser till slottets kök och övriga verksamheter sker via Slottsvägen, in på den
grusade ytan och inlastning sker vid slottets nordöstra del.
Förändringar – gatunät och trafik
En omdaning av Säfstaholms slott och slottspark med omgivningar innebär ökade
trafikrörelser till och från, samt inom aktuellt område (personal, besökande och nya
boende). En trafikutredning har därmed tagits fram under arbetet med detaljplanen
(Ramböll, 2020-07-01).
Övergripande idéer och planerade åtgärder inom befintligt gatunät (Bondegatan,
Ringvägen och Henalavägen):
Förbättrade förutsättningar med ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister genom:
- Anläggande av en hastighetsbegränsande åtgärd (ej målad men på annat sätt
hastighetsdämpande, t.ex. mittrefug) i Bondegatans östra del där
tätortsavgränsningen börjar.
- En ny gång- och cykelöverfart (målad) från torgyta vid Bielke1 till park vilket
länkar samman stråket från Vingåkers centrum till slottet.
- Ny markerad övergång för gående över Bondegatan som länkar samman
slottsparken med stråket ner mot Sävstaholmsäpplet. In- /utfarten från
Bondegatan in i slottsparken stängs därmed för motortrafik.
- Behålla befintligt övergångsställe över Bondegatan (målad).
- Två nya gång- och cykelöverfarter (målade) och ett befintligt övergångställe
(målad) över Ringvägen.
- Tre nya gång- och cykelöverfarter (målade) över Henalavägen.
Den ena gång- och cykelöverfarten planeras över Bondegatan vid det nya entrétorget.
Ett nytt övergångsställe över Bondegatan planeras mellan slottsparken och stråket
ned mot Säfstaholmsäppelträdet. Det befintliga övergångsstället vid fastigheten
Orangeriet 4 och slottsparkens sydvästra hörn över Bondegatan bibehålls och
anpassas efter eventuella justeringar av gatan. Gång- och cykelöverfarter över
Ringvägen planeras vid det nya entrétorget och trottoaren längs fastigheten
Orangeriet 4 och en över Ringvägen vid infarten till Slottsvägen. Den befintliga
övergången över Ringvägen vid bron bibehålls. Tre gång- och cykelöverfarter
planeras över Henalavägen, en vid bron vid södra delen av Åsen 2:6 och två i
anslutning till den nya planerade infartsvägen till Åsen 2:6 och 2:8.
-

Förbättrad orienterbarhet och mer välkomnande entré-/korsningssituation genom
anläggande av ett entrétorg med cykelbana, eventuell busshållplats och information
om sevärdheter i området. Nuvarande busshållplats i östergående riktning, placerad i
siktlinjen mellan slottet och orangeriet, är den hållplats som föreslås flyttas till
entrétorget. En busshållplats innan korsning och övergångställe bör anläggas som en
fickhållplats för att gång- och cykeltrafikanter inte ska döljas av stående buss. På
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torgytan finns i detaljplanen en mindre byggrätt som kan användas för att markera
entrén in till centrum tydligare. Byggrätten är tänkt som enkel och öppen
paviljongbyggnad, med ett skärmtak över delar av torgytan och/eller med en
skulptural form/konstruktion (exempelvis en sittvänlig skulptur). Torget gör det
möjligt för människor att stanna upp, ta del av information angående sevärdheter och
välja riktning alternativt hoppa på bussen. Det finns även möjlighet att ordna
uteservering på torgytan för verksamheter i bottenplan av ny byggrätt. En tydlig
avgränsning mellan torgytans sociala ytor och vägbanan bör ordnas.
-

Tydligare utformad busshållplats i västergående riktning föreslås. Detta genom att på
nuvarande plats anlägga en mer markerad på-/avstigningsyta, sammanlänkad med
gångstråk in i parken respektive över Bondegatan.

-

Tydligare koppling för oskyddade trafikanter mellan slottsområdet och de centrala
delarna av Vingåker föreslås. Detta genom anläggande av en gång- och cykelväg i den
trädallé som finns i gräsytan söder om Bondegatan (ingår ej i denna detaljplan). Vid
korsningen med Ringvägen leds fotgängare och cyklister in på entrétorget.

-

Anläggande av nya och justering av några befintliga in-/utfarter krävs i detaljplanen. I
öster, där det planläggs för en serviceanläggning för husbilar, föreslås att befintlig in/utfarten till befintlig pumpstation tas bort används även för serviceanläggningen.
In-/utfarten till Slottsområdet från Bondegatan föreslås stängas för motortrafik och
istället reserveras för fotgängare och cyklister. Detta för att stärka kopplingen mellan
gångstråken inom de två parkdelarna norr och söder om Bondegatan. In-/utfarterna
till orangeriets fastigheter bibehålls i sina nuvarande lägen. Angöring till den
planerade bostadsbebyggelsen inom fastigheten Bielke 1 ska ske från Ringvägen
(nuvarande in-/utfart till fastigheten via Bondegatan tas därmed bort i den nya
strukturen). Till slottet och slottsparken bibehålls Slottsvägen som huvudentré. Till
fastigheten Åsen 2:6 (samt 2:8) finns idag en in-/utfart, denna föreslås flyttas något i
samband med planerad bostadsutbyggnad. Inga ytterligare anslutningar för
motorfordon planeras från Henalavägen.

-

För att förbättra bussens framkomlighet har den smala sektionen av Ringvägen,
väster om Slottsparken, setts över. En generell breddning av körytan (från cirka 4,7
meter till 6,5-7 meter) skulle innebära ett ianspråktagande av grönremsan mellan
körbanan och gång- och cykelstråket, samt kräva fällning av en del av de träd som
står där. Istället föreslås att breddning av vägavsnittet görs etappvis och att ensidiga
avsmalningar anläggs där det behövs för att värna inmätta träd. Principsektion nedan
visar hur ytorna/funktionerna omfördelas med gränsmarkeringar mellan trafikslagen,
samt hur nuvarande nivåskillnader föreslås hanteras (genom utfyllnad och med
stödmur mot dammen).

-

Henalavägen kan i framtiden dras vidare norrut och bli en viktig länk inom Vingåkers
tätort. Vägen breddas för att få rum med gångbanor och trädplanteringar samt
kanstensparkering på båda sidor av vägen. Befintlig cykelväg bevaras. Gatan kommer
även att ansluta till nya byggrätter inom Åsen 2:8 och 2:6. Gatan blir 20 meter bred
och körbanan 7,5 meter bred för att säkerställa utrymme för mötande busstrafik.
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Principsektion visar ny utformning för del av Henalavägen, huvudgata 20 meter bred

Se kapitlen; Förändringar – ny bebyggelse Åsen 2:6 och 2:8, Förändringar - nya bostäder Orangeriet 4
och 5 och Förändringar - nya bostäder Bielke 1, samt det till detaljplanen tillhörande
gestaltningsprogrammet för beskrivningar av de interna strukturerna inom respektive
delområde. Fastigheterna Åsen 2:6 och 2:8 är de delområden där ett helt nytt gatunät för
samtliga trafikslag krävs. I bebyggelsestrukturen återfinns tre gatutyper; en dubbelriktad
15 meter bred gata, en dubbelriktad 10,25 meter bred gata och en enkelriktad 9 meter
bred gata.

Principsektion visar lokalgata, 9 meter bred
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Principsektion visar lokalgata, 10,25 meter bred

Principsektion visar lokalgata, 15 meter bred
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Förändringar – parkering
Planområdets enskilda fastighetsägare har ansvaret att tillgodose det behov av parkering,
som kommunen bedömer att fastighetens användning ger upphov till. Det vill säga, det är
inte kommunens ansvar att ordna parkering, om inte kommunen själv är fastighetsägare.
Det övergripande ansvaret för planeringen av parkeringslösningar har dock kommunen. I
Vingåkers kommun finns ej någon fastställd parkeringspolicy med resonemang kring
parkeringstal såsom miniminormer, maximinormer och/eller flexibla parkeringstal.
Enligt Boverket (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-omPBL/teman/parkering_hallbarhet/verktyg/flex/, 2020-06-06) börjar allt fler kommuner
införa flexibla parkeringstal, detta då de ser värdet av att göra enskilda bedömningar av
antalet parkeringsplatser som är lämpliga för just det projekt som är under framtagande.
Fördelen som många kommuner ser är en bättre anpassning och utformning av
bebyggelsen kopplat till dess omgivning. Genom att förstå vad som ska byggas och hur
projektet hänger ihop med omkringliggande bebyggelse och infrastruktur, finns det
möjlighet att anpassa behovet av parkeringsplatser. Viktiga faktorer, som till exempel
vilken målgrupp, lokalisering, kollektivtrafik- och serviceutbud, sätter ramarna för vilket
parkeringstal som blir aktuellt för den nya exploateringen. Detta leder, enligt Boverket, till
bättre anpassade parkeringstal och till att det bara är de bilparkeringar som behövs som
anläggs.
Parkering tillhörande fastigheterna Orangeriet 1-5, Bielke 1, Åsen 2:6 och 2:8 samt
Sävstaholm 13:7 ska lösas inom de egna fastigheterna. I detaljplanen regleras erforderliga
ytor för parkering inom mark planlagd som kvartersmark (bostadsändamål samt
parkeringsplats) och inom allmän platsmark (gata). Illustrerade parkeringsplatser inom
Orangeriets 4 och 5, Bielke 1 samt inom Åsen 2:6 utgår preliminärt från ett
bilparkeringstal på 0,8 platser per lägenhet (inklusive besöksparkering) och ett
cykelparkeringstal på 2,2 platser per lägenhet (inklusive besöksparkering).
Hänsyn vad gäller bilparkeringstal har tagits till antal planerade lägenheter och till de goda
förutsättningar som finns avseende att resa hållbart (med kollektivtrafik, cykel och till
fots). Några antaganden har i detta skede ej gjorts vad gäller hur fördelning av
lägenhetsstorlekar kan påverka efterfrågan på bilparkering. I illustrationerna nedan har
antalet redovisade parkeringsplatser anpassats efter rimliga antagande om maximala antal
lägenheter som ryms inom planlagda byggrätter. Troligt är dock att antal lägenheter inom
de olika delområdena blir färre i och med behovet av en variation av olika
lägenhetsstorlekar.
Det är vanligt förekommande att i planeringssammanhang räkna med att boende i
genomsnitt har minst en cykel per person. Utöver cykelparkeringsplatser för boende
behöver det finnas platser för besökande, vilket vanligen sätts till 0,5 platser per lägenhet.
För att det inte ska bli ett underskott på cykelparkering föreslås därmed 2,2 platser per
lägenhet. Cykelparkeringsplatserna bör vara lättillgängliga och anordnas väderskyddat i
bottenvåningar, komplementbyggnader och/eller förråd inom respektive kvarter.
Cykelparkering för besökande bör planeras utomhus med väderskydd och nära entréer till
bostadshus och verksamheter/besöksmål.
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Bilparkeringsplatser för personer med rörelsehinder ska placeras inom 25 meters
gångavstånd. Antal platser ska dimensioneras efter det behov som finns. En vanligt
använd riktlinje är fem procent av det totala antalet platser i en stadsdel eller en större
parkeringsyta. Då osäkerheter finns, vad gäller kommande behov av antal platser, har det i
nedanstående illustrationer säkerställts att ytor finns för att cirka tio-tjugo procent av
platserna inom respektive delområde ska kunna utformas för personer med rörelsehinder.
Inom samtliga tre delområden (Orangeriets 4 och 5, Bielke 1 samt Åsen 2:6 och 2:8)
medges, förutom bostäder, även verksamheter i mindre omfattning som ej utgör en
betydande olägenhet. Inom fastigheten Åsen 2:8 återfinns en byggrätt som möjliggör för
skola, bostäder, kontor och olika typer av verksamheter. Preliminärt används ett
parkeringstal på 5 platser per 1000 kvm för verksamhetslokaler. Bedömningen av behovet
grundar sig i att det endast är mindre verksamheter, i form av exempelvis kontor,
kioskverksamhet, galleri, ateljéer etcetera, som kan bli aktuellt där bostäder är
huvudändamålet. Även samnyttjande av viss andel boendeparkering bedöms vara möjligt
om parkeringsbehovet skulle visa sig vara större. Parkeringsplatser samt cykelplatser inom
Åsen 2:8 har ej detaljstuderats men bedöms kunna rymmas inom fastigheten.
Bielke 1
- Antal lägenheter: 6-12
- Bilparkeringstal (bostäder) 1,0 = 12 platser (beräknat på 12 lägenheter), varav 1-2
platser för personer med rörelsehinder
- Cykelparkeringstal 2,2 = 26,4 platser (beräknat på 12 lägenheter)
- Bilparkeringstal (verksamheter) 5 platser per 1000 kvm = 2,4 platser (beräknat på 480
kvm byggnadsarea)
Orangeriet 4 och 5
- Antal lgh 4-10
- Bilparkeringstal (bostäder) 1,0 = 10 platser (beräknat på 10 lägenheter), varav 1-2
platser för personer med rörelsehinder
- Cykelparkeringstal 2,2 = 22 platser (beräknat på 10 lägenheter)
- Bilparkeringstal (verksamheter) 5 platser per 1000 kvm = 1,65 platser (beräknat på
330 kvm byggnadsarea)
Åsen 2:6
- Antal lgh/radhus 73
- Antal enfamiljshus/parhus med parkering inom fastigheten 21
- Bilparkeringstal (bostäder) 1,2 = 88 platser (beräknat på 73 lägenheter), varav 4-6
platser för personer med rörelsehinder
- Cykelparkeringstal 2,2 = 209 platser (beräknat på 95 lägenheter)
- Bilparkeringstal (verksamheter) 5 platser per 1000 kvm, framtida behov okänt men pplatser bedöms kunna samordnas med boendeparkering inom fastigheten.
Parkering inom slottsparken planeras inom den befintliga strukturen underordnad
parkens innehåll och karaktär. Längs Slottsvägen kan parkering ordnas vid ena sidan,
bedömt antal cirka 14 platser. Vid Borggårdens södra del föreslås sex parkeringsplatser
ordnas och i dess västra del cirka sju platser. På Borggårdens östra sida kan fem platser
ordnas. Turistbussar får fortsatt parkera inom Borggårdens södra del. I parkens sydöstra
del mot Bondegatan planeras ett området med plats för cirka 20 p-platser
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning och utredning har genomförts inom planområdet. Underlag,
slutsatser och rekommendationer presenteras i ”Tekniskt PM Geoteknik” (NollTre
Konsult AB, 2020-05-15), utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas i den
separata handlingen ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR” (NollTre Konsult AB,
2020-05-15).
Utredningen har fokuserats på 4 delområden där ny markanvändning i form av bostäder
föreslås, samt på ytor längs Vingåkersån och befintligt dike.
Område 1 – Markytan i området är huvudsakligen flack men vid Vingåkersån
förekommer brantare partier ned mot vattendraget. Vingåkersåns slänter är bevuxna med
gräs, vass och mindre träd, inga erosionsskydd förekommer. I området planeras för
blandad bostadsbebyggelse i 2 till 4 våningsplan.
Område 2 – Delområdet består i nuläget av en gräsyta. Ytan är huvudsakligen flack men i
södra delen av fastigheten reser sig markytan två till tre meter. I området planeras för två
bostadshus i två våningsplan.
Område 3 – Markytan är flack och utgörs mestadels av asfalt. I området planeras för
två nya byggnader i två våningsplan.
Område 4 – Markytan är flack och utgörs huvudsakligen av skog. Längs med
områdets västra kant löper ett dike.

Översiktskarta över studerade områden från Tekniskt PM Geoteknik” (NollTre Konsult AB, 2020-05-15)
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Tidigare utredningar
Följande tidigare utredningar har fungerat som underlag till det tekniska PM:et:
”Översiktlig skredriskkartering, Vingåkers kommun ” upprättad av bohusgeo AB på
uppdrag av räddningsverket, daterad 1996-09-23
- ”Skredriskutvärdering Vingåkers kommun, PM Geoteknik” upprättad av Sweco,
daterad 1999-01-27
- ”Utredning skred och erosion, Vingåkersån PM Geoteknik” upprättad av WSP
Samhällsbyggnad, daterad revidering 2015-12-16
I den tidigare översiktliga stabilitetsutredningen utfördes undersökningar och
beräkningssektioner längs Vingåkersån, dock på den västra sidan om Henalavägen.
Utredningen klassar området närmst Vingåkersån som icke-tillfredställande stabilt och
rekommenderar en detaljerad stabilitetsutredning för att vidare utreda
stabilitetsförhållandena. År 2015 skedde mindre skred och släpp i Vingåkersåns slänter
strax väster om Henalavägen som följd av erosion. WSP rekommenderar i sin utredning
att erosionsskydd bör läggas ut längs de sträckor där stabilitetsproblem noterats, både
som erosionsdämpande effekt men även som en stabilitetsförbättrande åtgärd.
Geoteknik
Enligt SGU:s jordartskarta över planområdet består övre delen av jordprofilen av
lera/lergyttja undantaget mindre områden med en sandig morän. Jorddjupet varierar
mellan ca 5 och 10 m.
Enligt utförda undersökningar (Tekniskt PM Geoteknik, NollTre Konsult AB, 2020-0515) består jordlagerföljden överst av mulljord följt av lera och eller högförmultnad torv
följt av en sandig siltig morän som vilar på berg. Leran och torven i området är mycket
lös, lagrets tjocklek varierar mellan cirka tre och fem meter enligt utförda sonderingar.
Skjuvhållfastheten är extremt låg och varierar mellan ca 4 och 10 kPa med ett bedömt
medelvärde om 7 kPa. Lerans vattenkvot varierar stort i övre delen av jordprofilen men
avtar mot djupet. Enligt undersökningar utförda strax väster om de nu studerade
områdena är leran mellansensitiv med en sensitivitetskvot som varierar mellan tretton
och arton. Leran är normalkonsoliderad.
Den sandiga siltiga moränen bedöms utifrån utförda CPT-sonderingar huvudsakligen
vara löst till medelfast lagrad. Djup till fast botten varierar mellan cirka tre och nio meter.
Stabiliserade vattenytor mättes i provtagningshål i samband med genomförd
fältundersökningen. Dessa visar en grundvattenyta som varierar mellan cirka 0,6 och 2,1
meter djup. Mätning i grundvattenrör som installerats i friktionsjordens underkant visar
en grundvattenyta på mellan 0,6 och 0,8 meter under markytan. Grundvattenytan varierar
dock över tid och bedöms fluktuera mellan 0,2 och 1,5 meters djup.
Karakteristiska vattenståndsnivåer i Vingåkersån har hittats i Swecos utredning som
utfördes 1999, dessa är uttryckta i höjdsystem RH00 och har transformerats till följande
nivåer i RH2000 (via en skiftlägestransformation på +0,5 m);
- HHW +34,85
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-

LLW +33,50

Stabilitet
Stabiliteten inom planområdet har kontrollerats i fyra sektioner utmed Vingåkersån.
Stabilitetsutredningen har tagits fram i enlighet med IEG:s Rapport 4:2010 där erforderlig
säkerhetsnivå gäller för detaljerad utredningsnivå och vid markanvändningen
planläggning. I Rapport 4:2010 anges rekommenderade säkerhetsfaktorer som ett spann
för odränerad respektive kombinerad analys och är beroende av utredningsnivå samt
markanvändning. Vid val av erforderlig säkerhetsfaktor inom rekommenderat spann
bedöms de aktuella förutsättningarna med hänsyn till gynnsamma och ogynnsamma
förhållanden.
Resultaten från stabilitetsberäkningarna visar att säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott ned
mot Vingåkersån i befintliga förhållanden är lägre än erforderlig för planläggning av
området. Kritiska glidytor är framförallt små och relativt grunda.
Som stabilitetshöjande åtgärd har utläggning av erosionsskydd studerats. I beräkningarna
har erosionsskyddet lagts i lutning 1:3 från strandlinjen ned till åbotten på nivå +32.
Erosionsskyddet har inte optimerats avseende stabiliteten och i vissa sektioner kan
erosionsskyddet minskas av stabilitetsskäl. I Tekniskt PM Geoteknik (NollTre Konsult
AB, 2020-05-15) poängteras också att utläggning av erosionsskyddet i vissa sektioner är
relativt omfattande och att vattenföringen i Vingåkersån kan påverkas av åtgärderna.
I sektionen längst åt öst uppfylls inte erforderlig säkerhetsfaktor med enbart utläggning av
erosionsskydd utan även en mindre avschaktning krävs.
Sättningar
Då leran är mycket lös och normalkonsoliderad kommer, enligt Tekniskt PM Geoteknik
(NollTre Konsult AB, 2020-05-15), relativt stora sättningar att uppstå även vid små
tillskottsbelastningar. Inga ödometerförsök (studier av jordens deformationsegenskaper
och permeabilitet) har utförts i området, men närliggande undersökningar att lerans
ödometermodul ML varierar mellan cirka 300 och 500 kPa. Lerans tjocklek varierar enligt
utförda undersökningar mellan cirka tre och sex meter.
Slutsatser och rekommendationer
I ”Tekniskt PM Geoteknik” (NollTre Konsult AB, 2020-05-15) presenteras följande
slutsatser och rekommendationer.
Inom område 1 och område 4 är säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott längs Vingåkersån
inte tillräckligt hög för att området ska kunna planläggas utan krav på geotekniska
förstärkningsåtgärder och/eller belastningsrestriktioner.
Som förslag på åtgärd har i första hand utläggning av erosionsskydd studerats vilket i de
flesta fall ger en tillräcklig effekt. Erosionsskyddet har lagts i lutning 1:3 från befintlig
strandlinje och eftersom befintliga undervattensslänter är brantare fungerar
erosionsskyddet som en tryckbank. Det bör poängteras att erosionsskyddet är relativt
omfattande och det bör säkerställas att Vingåkersån kan bibehålla samma vattenföring
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och hydrauliska egenskaper som tidigare. Arbetena kräver med största sannolikhet
vattendom.
Andra tänkbara förstärkningsåtgärder är avschaktningar och djupstabilisering med
kalkcementpelare. Avschaktningar är en förhållandevis billig metod men gör ett stort
ingrepp på den befintliga åfåran. Stabilisering med kalkcementpelare medför en stor risk i
form av att inblandningsmedel av kalk och cement kan läcka ut i ån. Metoden innebär
även stora risker vid själva installationen/byggskedet då lerans skjuvhållfasthet tillfälligt
blir betydligt lägre och risken för stabilitetsbrott ökar. I båda fall bör dessutom
Vingåkeråns slänter erosionsskyddas för att trygga stabiliteten långsiktigt, dock kanske i
en mindre omfattning.
Utförda stabilitetsberäkningar är utförda med ett medelvärde på lerans skjuvhållfasthet,
lokalt förekommer betydligt lägre värden och vid ytterligare utredning och/eller
dimensionering av förstärkningsåtgärder krävs ytterligare geotekniska undersökningar.
Område 1
För område 1 bör tillåten belastning i form av markuppfyllnad närmst Vingåkersån (från
strandlinjen och cirka 20 meter bakom) begränsas till endast mindre gång- och cykeltrafik,
det vill säga 5 kPa (5 ton per kvm). I övriga delar (med ny bostadsbebyggelse) ska
tillskottsbelastningen i form av markuppfyllnad begränsas till 20 kPa (2 ton per kvm eller
cirka 1 meter uppfyllnad).
Område 4
Avstånd mellan parkeringsyta och Vingåkersån ska överstiga 15 meter.
Tillskottsbelastningen i området ska begränsas till fordonstrafik vilket motsvarar 13 kPa
(1,3 tom per kvm).
Område 2 och 3
I område 2 och område 3 krävs inga belastningsrestriktioner.
Då leran inom hela planområdet är mycket lös och sättningsbenägen rekommenderas att
byggnader grundläggs med spetsburna pålar. Mindre komplementbyggnader som inte är
sättningskänsliga kan grundläggas på kantförstyvad platta om lastkompensation med
lättfyllning samtidigt utförs. Även små markuppfyllnader kommer att generera relativ
stora sättningar, uppfyllningar bör därmed i största möjliga mån minimeras. Då den
tekniska utvecklingen snabbt går framåt, med nya och mer effektiva lösningar, undviks i
detaljplanen bestämmelser som ställer krav på viss metod/teknik. Kompletterande
undersökningar inför byggskedet kan dessutom, inom exempelvis Åsen 2:6, visa på stora
lokala skillnader som kan kräva olika metoder/tekniker.
Uppföljning i detaljplanen
I plankartan följs identifierade risker för stabilitetsbrott upp genom bestämmelser om
grundläggning och högsta tillåtna tillskottsbelastning (angivet i kPa, ton per kvm). Med
tillskottsbelastning menas här den ytterligare last som påförs marken i form av
markuppfyllnad eller genom att material skiftas mot tyngre material (exempelvis lera grävs
bort och ersätts med krossmaterial).
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Bestämmelser om villkor för lov (i enlighet med 4 kap 14 § PBL) får endast omfatta
åtgärder som kan vidtas på den egna tomten och som syftar till att göra den egna tomten
lämplig. Stabilitetsförbättrande åtgärder, både för jord och berg, är därmed i de flesta fall
olämpliga att ange som villkor för att bygglov/marklov eller startbesked ska ges. Oftast
går dessa typer av åtgärder inte att lösa inom den egna tomten, utan man är beroende av
granntomten, eller ofta ett ännu större område, för att kunna genomföra en lämplig
åtgärd. Detta bedöms vara fallet inom aktuell detaljplan där risker för stabilitetsbrott
identifierats längs Vingåkersån.
Utifrån ovanstående resonemang används inte bestämmelser om villkor för lov inom
områden planlagda för ändrad markanvändning med byggrätter i anslutning till
Vingåkersån. Istället omfattas inom planlagd naturmark (allmän platsmark omfattande
Vingåkersån med strandzoner) en egenskapsbestämmelse/skyddsbestämmelse.
Bestämmelser om skyddsåtgärder bör endast användas för att göra den angivna
markanvändningen lämplig samt möjliggöra lokaliseringen av bebyggelse inom
planområdet. Genom att placera sådana skydd på allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap får kommunen kontroll över genomförande, skötsel och underhåll av
skyddsåtgärden/skyddsåtgärderna. Att reglera skyddsåtgärder på allmänna platser med
enskilt huvudmannaskap bedöms ej vara lämpligt då åtgärderna krävs för att göra den
angivna markanvändningen inom planområdet i stort lämplig.
Planbestämmelser:
- Strandzon/naturmark (från strandlinjen och cirka 20 meter norrut) inom område
1/Åsen 2:6
Skyddsåtgärd genom reglering med egenskapsbestämmelse om mark och vegetation
inom användningen Natur, allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap:
tillskottsbelastning

-

Naturmark omfattande Vingåkersåns slänter
Egenskapsbestämmelse om skydd mot störningar inom användningen Natur, allmän
platsmark med kommunalt huvudmannaskap:
förstärkningsåtgärder

-

Tillskottsbelastning i form av markuppfyllnad får ej
överstiga 5 kPa (0,5 ton per kvm), markuppfyllnader ska
minimeras då även små uppfyllnader kan generera
sättningar, PBL 4 kap 5 §

Erforderliga åtgärder, i form av exempelvis erosionsskydd,
avschaktningar och/eller stabilisering med
kalkcementpelare, ska vidtas mot risk för stabilitetsbrott
längs Vingåkersån. Val av åtgärder ska ske med beaktande
av naturvärden och fördjupade geotekniska
undersökningar krävs för dimensionering av åtgärder, PBL
4 kap 12 §

Planerat bostadsområde inom område 1/Åsen 2:6 och 2:8
Byggnadstekniska skyddsåtgärder genom reglering med egenskapsbestämmelser om
utförande (inom kvartersmark med byggrätter):
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b1

Tillskottsbelastning i form av markuppfyllnad får ej överstiga 20 kPa (2
ton per kvm), markuppfyllnader ska minimeras då även små uppfyllnader
kan generera sättningar, PBL 4 kap 16 §

Miljötekniska markförhållanden
En översiktlig miljöteknisk markundersökning genomfördes under 2020 (Structor
Miljöpartner AB, 2020-06-05) vilken kompletterats med ytterligare markundersökningar
under 2021 (Structor Miljöpartner AB, 2021-03-29 samt 2021-04-29) Utredningarna har
fokuserat på 4 områden där ny markanvändning i form av bostäder föreslås.
De berörda fastigheterna är Åsen 2:6, Bielke 1, Orangeriet 4 och 5 samt delar av
Säfstaholm 2:325. Syftet med de miljötekniska markundersökningarna har varit att
undersöka om fastigheterna är förorenade genom provtagning av jord och grundvatten.
Undersökningarna omfattar inte provtagning av mark under byggnader, provtagning av
byggnadsmaterial i byggnader eller provtagning av asfalt.
Genomförande miljötekniska markundersökningar
Under den översiktliga markundersökningen för fastigheten Bielke1 placerades en
borrpunkt samt ett grundvattenrör inom fastigheten Bielke1. Ytlig jord togs ut för hand
inom två områden. Den översiktliga markundersökningen kompletterades senare och
prover togs med hjälp av skruvborr i sju punkter. Fyra grundvattenrör installerades. I
borrpunkt BP1a stötte borren mot något hårt på ca. 2 m djup och borrningen avbröts.
Massorna på ca. 1,7-2 m djup luktade tydligt av petroleumrelaterad produkt och stoppet
orsakades sannolikt av en nedgrävd cistern från tidigare verksamhet.
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Kartbild över provtagningspunkternas placering inom fastigheten Bielke1(Structor Miljöpartner AB, 2021-03-29)

Kartbild över provtagningspunkternas placering inom fastigheten Åsen 2:6(Structor Miljöpartner AB, 2021-0429)
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Kartbild över provtagningspunkternas placering inom fastigheten Säfstaholm 2:325(Structor Miljöpartner AB,
2021-03-29)

Provpunkterna för den första översiktliga markundersökningen placerades slumpmässigt
för att täcka in ett så stort område som möjligt. Vid den kompletterande undersökningen
placerades provtagningspunkterna för att täcka in ett så stort område som möjligt. Inom
varje område togs det ut både prover för hand med hjälp av spade och vid 5 ställen
borrades det med hjälp av borrbandvagn. Det installerades 4 grundvattenrör för att vid
behov kunna analysera grundvattnet. Provtagningen har varit riktad med avseende på att
försöka hitta eventuella föroreningar inom området. Inom de olika områdena togs det
även ut flera ytliga jordprover med hjälp av spade från cirka 0,05–0,3 meter djup. Dessa
slogs ihop till samlingsprov som skickas in för analys av ämnen som är typiska för aktuell
verksamhet.
Följande verksamheter har bedrivits inom planområdet:
- En handelsträdgård/plantskola Ekholmens Trädgård Bo Grönt på fastigheten Åsen
2:6. Det är inte känt när verksamheten startade och inte heller om de har använt
bekämpningsmedel. Den sista ägare köpte handelsträdgården 1972 efter att den legat
i träda några år.
- Säfstaholms handelsträdgård (plantskola) vid Säfstaholms slott var belägen på
fastigheterna Trädgården 1–35. Dessa fastigheter ligger utanför undersökt område.
Idag finns där radhus.
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-

På fastigheten Bielke 1 har det funnits en bensinstation sedan 1970-talet. I dag finns
en Qstar automattankstation och bilverkstaden Görans Däck (1994-) och Bilservice
samt Blixt bilservice på fastigheten.

De industriverksamheter som nyligen bedrivits och som bedrivs i området motsvarar
MKM (mindre känslig markanvändning) enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Vid en
utbyggnad av bostäder inom berörda delar av planområdet ändras markanvändningen till
KM (känslig markanvändning).
Vid utvärdering av analysresultat från jordprovtagning har halterna jämförts med
generella riktvärden vilka tagits fram av Naturvårdsverket för förorenad mark.
Riktvärdena är framtagna för att indikera upp till vilken nivå det inte förväntas finnas risk
för negativ påverkan på människor eller miljö vid angiven markanvändning. Riktvärdena
är framtagna för två typer av markanvändning:
-

KM, känslig markanvändning, där det inte finns några begränsningar för hur marken
kan användas och där grundvattnet skyddas. Exempel på markanvändning kan vara
bostäder, daghem eller odling av livsmedel.
MKM, mindre känslig markanvändning. Vid halter över denna nivå anser
Naturvårdsverket att markkvaliteten begränsar markanvändningen. Marken anses
utan risk kunna användas för industrier, kontor och vägar mm., för halter under
MKM-riktvärden.

Då Vingåkers kommun undersöker möjligheterna för byggande av bostäder inom
planområdet, jämförs uppmätta halter i jordprover med riktvärden för KM. En
jämförelse görs dock även med riktvärden för MKM då det i dagsläget förekommer
industriverksamhet i området.

Resultat
Analysresultatet visar att prover tagna inom hela detaljplaneområdet med avseende på
metaller i huvudsak ligger under befintliga riktvärden baserat på 17 analyserade
prover. I endast ett prov (GP 39) detekterades kadmium i en halt strax över riktvärdet
för KM. Provtagningspunkten ligger i skogsområdet öster om slottsparken. Då
dricksvattenintag inte är aktuellt i området så justeras riktvärdena för kadmium upp
och den uppmätta halten bedöms inte utgöra något problem. För framtida bostäder
inom detaljplanen, förutsätts anslutning till kommunalt VA.

I de 14 jordprover som analyserats med avseende på kolväten har det påträffats
alifater C16-C35 som överskrider KM, men underskrider MKM i tre samlingsprov
öster om Sävstaholms slottsområde.
Inom området där det har bedrivits handelsträdgårdsverksamhet har det påträffats
bekämpningsmedel i 5 av 15 samlingsprover. Ämnen som DDT, DDD och DDE ligger
under riktvärdet för KM. Halten för ogräsbekämpningsmedlet terbutylazin m.fl. ligger
strax över detektionsgränsen, men för flertalet ämnen finns i övrigt inga
jämförvärden, halten för dessa bedöms dock som låg.
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Inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5 har det tagits samlingsprover från ytligt
jordlager (0–0,3 m). Samlingsprovet analyserades endast med avseende på metaller,
vilka låg under riktvärdet för KM.
Övriga analyserade ämnen inom detaljplaneområdet såsom PAH, PCB eller klorerade
lösningsmedel m.fl. har inte påträffats över detektionsgränsen i några analyserade
prover.
Slutsatser
Utförda undersökningar utesluter inte en liten risk för att det kan förekomma okända
föroreningar inom detaljplaneområdet, främst vid det Östra området, där det
förekommer fyllnadsmassor samt inom fastigheten Bielke1 där det kan finnas
föroreningar under verkstadsbyggnad och nergrävda cisterner. Vid en exploatering bör
kompletterande provtagning i anslutning till cisterner, pumpar, centralpåfyllning samt
under befintlig byggnad utföras och eventuellt förorenade massor omhändertas. En
eventuell exploatering bedöms dock som tekniskt och ekonomiskt genomförbar och en
planändring som möjlig. Föreslagen plan bedöms i sin helhet vara genomförbar baserat
på människors hälsa och miljö.
Uppföljning i detaljplanen
I plankartan följs identifierade riskområden upp genom en administrativ bestämmelse om
villkor för lov. Bestämmelsen återfinns inom kvartersmark för fastigheten Bielke 1.
a3

Startbesked får inte ges förrän förorenad mark har sanerats så att värdena för
känslig markanvändning uppnås, 4 kap 14 §

Buller
En bullerutredning (Akustikkonsulten, 2020-06-26) har genomförts för planområdet.
Syftet har varit att bedöma hur nya bostäder påverkas av trafikbuller och
verksamhetsbuller från musikevenemang i slottsparken. Mätningar har gjorts av
nuvarande förhållanden.

Spårtrafikuppgifter från Trafikverkets Trafikuppgifter järnväg T20 och bullerprognos 2040.
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Vägtrafikuppgifter trafikmätningar från Vingåkers kommun
Vägtrafikuppgifter för dagens situation har erhållits från Vingåkers kommun och har
räknats upp till prognos år 2040 med Trafikverkets trafikuppräkningstal EVA. Utförda
beräkningar avser all vägtrafik på vägar som ligger närmast planerade bostäder inom
planområdet. Övriga vägar i närheten bedöms ha så låg bullerpåverkan att de inte tagits
med i beräkningen.
Trafikbullernivåer vid framtida bostadsbebyggelse kommenteras
utifrån riktvärden i Trafikbullerförordningen (SFS2015:216):
• högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå för bostadsfasad (65 dBA för bostad om högst 35
kvadratmeter)
• högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats
Ljudnivåer från musikevenemang bedöms vid Säfstaholms Slottsområde enligt FoHMFS
2014:15:
• högst 110 dBA maximal ljudnivå
• högst 97 dBA ekvivalent ljudnivå
Det saknas riktvärden vid bostäder för buller från musikevenemang. Därför förs en
diskussion kring framtida musikevenemang på säfstaholms slottsområde och deras
möjligheter att klara Boverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (Zon
A):
• Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad (45 dBA nattetid)
• Högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad från yttre installationer (40 dBA
nattetid)
Trafikbuller
Generellt påverkas planområdet mest av trafikbuller från järnvägen, små lokalgator har
liten betydelse. I vissa fall kan dock maximala ljudnivåer från trafik bli dimensionerande,
i synnerhet om det är korta avstånd mellan väg och bostad.
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Ljudutbredningskarta där beräknad ekvivalent ljudnivå presenteras med
färgskala i steg om 5 dB.
Ljudnivån på planområdet blir lägre än 60 dBA ekvivalent ljudnivå för i princip hela
planområdet förutom några parkdelar söder om Bondegatan närmast spåret.
De högsta ekvivalenta ljudnivåer inom Slottsparken erhålls i södra delarna av parken,
strax norr om Bondegatan. I dessa delar av Slottsparken kan delbidragen till beräknad
ljudnivå delas upp i vägtrafikbuller från Bondegatan och spårtrafikbuller från Västra
Stambanan. Spårtrafikbullret dominerar generellt över vägtrafikbuller.
Åsen 2:6 och 2:8
För fastighet Åsen 2:6 kan uteplatser, utan bullerskyddsåtgärder, väljas relativt fritt
utifrån enskilda önskemål. Undantaget är bostäder allra längst västerut i området mot
Henalavägen och om uteplats väljs på västra sidan där 50 dBA ekvivalent ljudnivå
överskrids. Uteplatser har därför lagts på husens östra sida.
Orangeriet 4 och 5 samt Bielke1
För fastigheterna Bielke 1 samt Orangeriet 4 och 5 är det främst ljud från spårtrafiken
som dominerar. Ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasader beräknas bli lägre än 60 dBA
ekvivalent ljudnivå.
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För fastighet Bielke 1 bör uteplats undvikas norr om byggnader (längs Bondegatan) samt
vid södra fastighetsgränsen sida, där både ekvivalenta och maximala ljudnivåer
överskrider riktvärdena enligt SFS2015:216. Vid dessa ställen kan uteplats tillåtas, men i så
fall behöver uteplatsen skyddas med någon form av bullerskydd.
Uteplats intill bostad på Orangeriet 4 kan klaras utan bullerskyddsåtgärd om
placeringen sker i hörnet mellan byggnadskropparna. Uteplats intill Orangeriet 5
behöver inte förses med bullerskyddsåtgärd mot söder. För övriga placeringar behöver
uteplats förses med bullerskyddsåtgärd för att skydda mot Bondegatan och Västra
Stambanan.
Verksamhetsbuller
Idag finns en befintlig teaterscen strax väster om slottet, vilket även i fortsättningen
planeras att användas som scen vid framtida arrangemang. Beroende på evenemang kan
ljudförstärkning komma att vara aktuellt.
Alternativa placeringar av scen har diskuterats på andra sidan av slottet, dvs östra sidan.
Detta skulle i så fall medföra att själva slottsbyggnaden blir en naturlig skärmning av
buller till närliggande bostäder direkt väster om slottet.
De bostäder med högst beräknad ljudnivå ligger strax väster om Ringvägen, där
beräknade ljudnivåer kan uppgå till 55-60 dBA. Även nya bostäder vid Orangeriet 4 & 5
kan få något förhöjda ljudnivåer, upp till ca 55 dBA.
Evenemangen är tillfälliga och hålls främst sommartid. Inga klagomål finns kring tidigare
arrangerade evenemang och inga större förändringar i mängd och typ av evenemang
bedöms som trolig.

Farligt gods
Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt till risk för
olyckor, översvämning och erosion.
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Länsstyrelsen har rekommenderade avstånd för farligt gods. Sannolikheten att en allvarlig
olycka med farligt gods inträffar är låg, men om olyckan ändå inträffar kan förödande
konsekvenser uppstå. Även om man följer de riktlinjer som Länsstyrelsen anser bör gälla i
Södermanland har man inte ett fullgott skydd vid en stor olycka. Avståndet från olyckan
har stor betydelse för skadeutfallet. Vill man frångå skyddsavstånd ökar skadeutfallet
drastiskt vid en olycka.

Skyddsavstånd inom planområdet mot Västra stambanan.

Transporten av farligt gods som påverkar planområdet sker idag på Västra stambanan
samt i begränsad omfattning på Bondegatan till och från bensinstationen inom
fastigheten Bielke1. Då markanvändningen i detaljplanen ändras från drivmedelsstation
till bostäder kommer mängden farligt gods som transporteras på vägen bli obefintlig.
All ny bebyggelse i detaljplanen håller rekommenderade säkerhetsavstånd till järnvägen.
Inom fastigheten Bielke1 finns tillkommande småhusbebyggelse som precis hamnar inom
150m-gränsen från järnvägen vilket är i linje med rekommenderad markanvändning för
denna zon. I övrigt hamnar all ny bebyggelse längre bort än 150m från järnvägen.
Planförslaget bedöms kunna genomföras utan risk för människors hälsa och säkerhet.

Tillgänglighet
Utvändig och invändig tillgänglighet regleras enligt BBR, Boverkets Byggregler och HIN,
lagen om enkelt avhjälpta hinder. Utvärdering av tillgängligheten vid nybyggnation sker i
samband med bygglovsprövning.
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Detaljplanen bedöms ej innebära svårigheter att uppnå krav på tillgänglighet.

Offentlig och kommersiell service
Servicefunktioner återfinns huvudsakligen i de centrala delarna av Vingåker tätort. Mellan
korsningen Bondegatan/Ringvägen och Bondegatan/Köpmangatan är det cirka 550
meter.

Tillgänglighet för samhällsviktiga funktioner
Byggnader ska vara åtkomliga för räddningsinsatser. (BFS 2011:26). Räddningstjänstens
fordon blir vanligtvis dimensionerande för framkomligheten på grund av deras storlek. I
övrigt behövs tillgång till parkering och lämplig angöring för hemtjänst, städ, snöröjning
och avfallshantering.
Hemtjänst, räddningstjänst, avfallshantering städ och snöröjning av gator etc. säkerställs
genom lämplig utformning av gator, goda parkeringsmöjligheter i och intill
bostadsområden och förskola samt avsedda platser för snöupplag.
Lämpliga krav för räddningstjänstens framkomlighet:
- bredd på körbanan: minst 3 m
- vertikalradie: minst 50 m
- fri höjd (avser såväl byggnader som växtlighet): 4 m
- tåla axeltryck: minst 100 kN
- högsta längslutning: 8 %
- högsta tvärfall: 2 %
- Uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och byggnadens angreppspunkt
bör normalt inte överstiga 50 m
Tillgängligheten för samhällsviktiga funktioner är inom Orangeriet och Bielke1 mycket
god med anslutning mot Bondegatan och gott om utrymme för parkering inom de egna
fastigheterna.
Det nya bostadsområdet inom Åsen 2:6 angörs via Henalavägen som blir en bred
stadsgata med två körbanor om sammanlagt 7,5m i bredd. Gatan in i området får två
körbanor med en sammanlagd bredd om 5,5m. En mindre enkelriktad väg leder ned mot
parhusen i områdets södra del och är 4,25m bred. Samtliga bostäder kan nås via gatunätet
och utryckningsfordon kan ställas upp precis intill fastigheterna.
Alla gator kantas av parkering och småhusbebyggelse har även parkeringsmöjligheter
inom den egna fastigheten.
Upplagsplatser för snö finns där mark är avsatt för fördröjning av dagvatten samt inom
torgytorna.
Tillgängligheten för samhällsviktiga funktioner bedöms bli god med föreslagen planering.
Att vägar anläggs på ett adekvat sätt säkerställs i ett exploateringsavtal mellan kommun
och byggherre.
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Upphävande av strandskydd
En kommun får enligt plan- och bygglagen i en detaljplan bestämma att strandskyddet
enligt miljöbalken ska upphävas för ett område om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18
c-d § miljöbalken. Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt som avses med planen
ska, för att strandskyddet ska kunna upphävas, väga tyngre än strandskyddsintresset –
djur- och växtlivet får inte påverkas negativt och allmänhetens tillgång till strandområden
får inte försämras. Kommunen behöver därmed även uppmärksamma om någon del av
strandområdet fortfarande är tillgängligt och har betydelse för friluftslivet samt djur- och
växtlivet. Om så är fallet bör strandskyddet ej upphävas i dessa områden.
Strandskyddets utbredning
Det strandskydd som utvärderas i detaljplanen sträcker sig 100 meter från strandkant
både upp på land och ut i vattnet (även miljön under vattnet omfattas av strandskydd).
De vattenområden som återfinns inom planområdet är del av Vingåkersån, tre anlagda
dammar och ett vattenfyllt dike (dammarna och diket är viktiga för hantering av
dagvatten, vatten från dammarna i parken avleds till diket och sedan vidare till
Vingåkersån).
Förändringar enligt detaljplanen
De områden där strandskyddet upphävs i detaljplanen är:
- Berörd kvartersmark planlagd för; bostäder, besöksanläggning, kontor, centrum,
skola, odlingslotter och tematiska trädgårdar, e-områden (transformatorstation,
pumpstation etc) och parkeringsplats.
- Berörd allmän platsmark planlagd som; torg, huvudgata, lokalgata, gågata samt gång/cykelväg.
- Marken för de två mindre byggrätterna som inom naturmark avgränsas med
egenskapslinjer; servicebyggnad respektive paviljong.
- Vattenområden med tilltänkta bryggor och broar.
På plankartan redovisas berörda områden med en infälld illustration samt med
planbestämmelse (som avgränsas med en administrativ gräns samt egenskaps- och/eller
användningsgräns, alternativt enbart användningsgräns):
a1

Strandskyddet är upphävt, PBL 4 kap 17 §

De områden där strandskyddet avses prövas i en senare ansökan om
strandskyddsdispens:
- Inom vattenområden där bryggor respektive broar får anläggas. Dessa områden
begränsas till några få utvalda platser för att i enlighet med inventeringen av
tjockskalig målarmussla (Ekologigruppen, 2019-09-03) endast skapa små instick där
allmänheten kan komma intill ån. Broar projekteras så att påverkan på ån minimeras.
Detta säkerställs genom vidare utredningar i samband med ansökan om
vattenverksamhet.
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Inom mark planlagd som park respektive natur föreslås strandskyddet bibehållas
(förutom inom marken för de två mindre byggrätterna med egenskapsbestämmelserna
paviljong).
Exempel på åtgärder som kan kräva dispens från strandskyddet är anläggande av nya
gångstråk (i områden planlagda som park och natur), vägar, parkeringsplatser och
odlingsområden. Dispens kan även krävas om mer än enstaka träd ska fällas.
Rimliga alternativa placeringar
Upprinnelsen till detaljplanen utgår från kommunens vilja att forma en levande/befolkad
slottspark och lyfta fram det kulturhistoriska arvet kring Säfstaholms slott. Då den
främsta exploateringen är det nya bostadsområdet norr om Vingåkersån diskuteras här en
alternativ placering av detta. För att skapa en hållbar samhällsutveckling och minimera
behovet av transporter och inte öka bilberoendet är det viktigt att centralorten Vingåker
kan expandera på en relativt liten yta nära centrumkärnan. Möjlig lokalisering av nya
bostadsområden inom centrala Vingåker lämnar ett fåtal alternativ varav alla i någon mån
påverkas av strandskyddet.

Kartan visar planområdet i förhållande strandskydd inom en cirkel med radie om 800m som utgår ifrån centrum.

Den direkta närheten till Säfstaholms slott och slottsparken är viktiga för placeringen av
det nya bostadsområdet. Här finns förutsättningar att skapa en stark attraktiv nod med en
variation av funktioner samlade. Området blir en ny målpunkt i centralorten och binder
samman slottsparken med centrum, vilket är viktigt för centralortens utveckling likväl
som ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv.
Området kan på ett fördelaktigt sätt knyta an till befintlig infrastruktur och ligger i ett bra
läge för kollektivtrafik, både bussar och tåg. Förutsättningarna för friluftsliv och närheten
till kultur, skola och service har ingen motsvarighet inom hela tätorten. Ett nytt
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bostadsområde förväntas ge liv och rörelse till Henalavägen och slottsområdet vilket
kommer öka tryggheten kring skolan och slottsparken.
Andra lokaliseringar ger inga synergieffekter som uppkommer med närheten till slottet
och skolan.
Andra centrala lokaliseringar där det idag inte exploaterats påverkas även de av
strandskydd och har i princip alla problem med översvämning. Sydost om
järnvägsstationen finns oexploaterad mark som övervägts för exploatering men bedömts
olämplig då det ligger i direkt anslutning till tung industri och skulle exploatera åkermark
där det idag drivs ett aktivt jordbruk. Stora delar av området är dessutom
översvämningsbenäget och står under vatten med jämna mellanrum. Mindre förtätningar
har också övervägts men bedöms inte tillräckliga för att Vingåkers centralort ska kunna
utvecklas.
Utvärderingar har utförts av olika lösningar/placeringar vad gäller de nya byggrätter som
tillförs inom planområdet (med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. MB, 3 § och 6 §).
En lägre exploatering har även provats vilket inte ansågs motiverat med tanke på
områdets centrala placering samt att natur- och kulturvärden ändå har kunnat beaktas.
Volymstudier har gjorts där olika höjd och placering har provats. Lägre byggnader har
inte visat sig bli bättre ur kulturmiljösynpunkt eller ur ett samhällsplaneringsperspektiv.
Viktigare har varit att bevara siktlinjer och skapa tydliga gaturum och kopplingar samt
arbeta med variationen i skala och gestaltning av byggnaderna. Målet har varit att skapa
ett område som bjuder in allmänheten. Området vänder sina entréer mot gaturummen för
att ge den liv och rörelse. Mot slottsområdet anpassas bebyggelsens skala och utformning
till den kulturhistoriska miljön. Alternativa vägdragningar har provats med resultatet att
kopplingen mot omgivningen blivit sämre och området mer slutet med fler säckgator.
Ledande för skapandet av nya vägar inom området har varit att minimera mängden väg
samtidigt som goda kopplingar skapas med tydliga målpunkter i form av torg och parker.
Strandskyddets syften
Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten
Lag (2009:532)
Särskilda skäl för upphävande av strandskydd
Flera skäl kan gälla för ett område. Områden med naturvärdesklass 4, visst naturvärde,
har inga betydande biologiska värden och saknar därför betydelse för strandskyddets syfte
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller till övervägande
del det område som föreslås exploateras inom fastigheten Åsen 2:6.
Ianspråktagen mark
Åsen 2:6 och Åsen 2:8
De berörda områdena norr om Vingåkersån (inom fastigheten Åsen 2:6 och 2:8) är sedan
tidigare delvis ianspråktagna på ett sätt som gör att de bedöms sakna betydelse för
strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1 miljöbalken). Marken har historiskt varit
ianspråktagen, här drevs till för några år sedan Ekholmens handelsträdgård. Det är inte
känt när verksamheten startade. Den sista ägaren köpte handelsträdgården 1972 efter att
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den legat i träda några år. Handelsträdgården drevs fram till 2018. En genomgång av
området så som det ser ut idag finns i bilagan ”Områdesbeskrivning Åsen”.
Markutnyttjandet består idag av flera övergivna byggnader, bland annat ett gammalt
bostadshus, ett uthus och flera växthus.
Den tidigare verksamheten har påverkat omkringliggande mark. Flygbilder visar att de
ytor som föreslås bebyggas inom strandskyddet har varit kontinuerligt ianspråktagna och
inte använts för frilufts- och rekreationsändamål. Marken rymmer olika typer av
uppställnings- och parkeringsytor, staket, samt vägar med mera. Intill det gamla
bostadshuset kan även en tidigare hemfridszon med mindre uteplats skönjas. Även det
sätt på vilket de befintliga husen står grupperade i landskapet innebär att en ”inre” mer
privat gårdsmiljö/ hemfridszon kan upplevas. Inom det berörda området finns även
öppna odlingsytor och igenvuxna planteringar. Ett flertal trädgårdsväxter och träd har
spridit sig till närliggande områden. Den invasiva arten jättespirea är riklig inom området.
Staket och bodar sträcker sig idag ända ned till strandkanten mot ån och skär på så vis av
tillgängligheten för friluftslivet.
En utbyggnad enligt detaljplanen innebär att även fortsättningsvis använda den
ianspråktagna marken till strandnära bebyggelse, dock i utökad omfattning och med
huvudändamålet bostäder.
Ett drygt 20 meter djupt naturstråk, med bevarat strandskydd, mellan Vingåkersåns
strandlinje och den nya bebyggelsen säkrar de höga naturvärden som är kopplade till ån.
Befintlig bod och stängsel inom detta område rivs vilket ökar tillgängligheten. Höga
naturvärden inom hela området skyddas genom bestämmelser om skydd av träd och
allmänhetens tillgång till området säkras. Mellan den privata tomtmarken och naturstråket
ska stenmurar uppföras av kommunen som en tydlig avgränsning. Murarna kommer bidra
till den biologiska mångfalden i området. Nya broar och bryggor inom området ökar
tillgängligheten ytterligare och bedöms inte påverka naturmiljön negativt då de är mindre
begränsade inslag i enlighet med vad som bedöms acceptabelt i naturvärdesinventeringen.
En byggrätt för paviljong återfinns inom naturstråket längs ån. Byggrätten är ett
komplement till naturområdet och ska uppföras som öppenarea varför den därmed ej
bedöms påverka den allemansrättsliga tillgängligheten negativt.
Området får även ett inre parkområde med öppen dagvattenhantering som kommer bidra
till en ökad biologisk mångfald och blir lämpliga lekvatten för groddjur. Tillgängligheten
in i parkområdet har säkerställts med tydlig koppling från slottsparken samt tydliga
gatustråk och avgränsningar mellan privata och offentliga ytor.
Utvecklingen av området bedöms öka tillgängligheten för allmänheten och stärka den
biologiska mångfalden inom området samtidigt som befintliga höga naturvärden kan
skyddas och bevaras.
Bielke 1
Det berörda området söder om Bondegatan är sedan tidigare ianspråktaget på ett sätt som
gör att de bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1
miljöbalken). På fastigheten har det funnits en bensinstation sedan 1970-talet. Ny
bostadsbebyggelse i detta läge innebär att mark tas i anspråk som redan är påverkad av
nuvarande verksamhet. Fastigheten är till största del asfalterad, undantaget några mindre
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gräsytor, och saknar naturvärden. Ny bostadsbebyggelse sker på redan i anspråkstagen
mark som saknar betydelse för strandskyddets syften.
Orangeriet 1-5
Berörda delar av Orangeriet 1-5 söder om Bondegatan är sedan tidigare ianspråktagna på
ett sätt som gör att de bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c §
punkt 1 miljöbalken). Byggnaderna inom Orangeriet 1-3 består av bostäder (delvis
inrymda i den gamla orangeribyggnaden). Åt söder bildar byggnaderna en halvprivat gård
med tydliga hemfridszoner bestående av trappor, terrasseringar, planteringar, klippta
gräsytor och gångvägar. Även åt väster och öster syns tydliga hemfridszoner avgränsade
av stensättningar, häckar och träd. De klippta gräsytorna återfinns även norr om
byggnaderna, mellan Bondegatan och huvudbyggnaden inom Orangeriet 3.
Den grusade entréytan framför orangeriets fasad mot slottet övergår i den öppna och
klippta gräsyta där de nya byggrätterna för bostadshus planeras. De delar av Orangeriet 4
och 5, där strandskyddet avses upphävas, ansluter direkt till den redan ianspråktagna
marken runt orangeriet. Gränsen för hemfridszonen går delvis ut i gräsytan framför
orangeriet. Ytans karaktär kan beskrivas som en djup förgårdsmark och är idag
kvartersmark.
En del av området planläggs som allmän platsmark park för att säkerställa den visuella
kopplingen vilken är av kulturmiljövärde.
Sävstaholm 13:7
Fastigheten Sävstaholm 13:7 är en etablerad befintlig bostadsfastighet som sträcker sig
ned till Bondegatan. Hemfridszonen utgörs av en omhändertagen trädgård med
planteringar, klippta gräsytor och komplementbyggnader. Fastigheten anses därmed i sin
helhet vara ianspråktagen på ett sätt som gör att den bedöms sakna betydelse för
strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1 miljöbalken).
Befintliga gator, e-område, Sävstaholms slott och slottsparken
Strandskyddet upphävs på befintliga gator, på slottet och dess omkringliggande grusade
yta som utgör en viktig del i slottets verksamhet. Även inom planlagt e-område
(transformatorstation) upphävs strandskyddet. Ekonomibyggnaden i slottsparkens östra
del med omgivande hemfridszon är en viktig tillgång för föreningslivet som brukar
byggnaden idag. Byggnaden kom till under mitten av 1900-talet som en del av Även den
markanvändning som föreningslivet har idag anses viktiga för att tillåta ett aktivt
föreningsliv som bidrar till en levande park. Dock har den anpassats för att öka den
allmänna tillgängligheten. Nämnda delar anses redan vara ianspråktagna på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18c § punkt 1 miljöbalken.
Den allemansrättsliga tillgängligheten inom den grusade ytan runt slottet säkerställs
genom bestämmelse om markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.
Avskildhet från område närmast strandlinje
Orangeriet 1-5
Berörda områden inom fastigheterna Orangeriet 1-5 anses vara väl avskilda från
områdena närmast slottsparkens dammar och dess strandlinjer (7 kap 18c § punkt 2
miljöbalken). Riksvägen till Katrineholm (Bondegatan) drogs fram mellan
huvudbyggnaden/slottet och orangeriet på 1960-talet. Bondegatan utgör en tydlig gräns i
landskapet och begränsar den nya bebyggelsens utbredning.
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Området har en svag koppling till själva strandområdena och utgör inte eller är del av
någon biologiskt betydelsefull övergångszon mellan land och vatten som är den typ av
biologiskt värdefulla områden som beskrivs i förarbetena till strandskyddslagstiftningen
(Prop. 2008/09:119) och som strandskyddet syftar till att värna.
Genom planerad parkmark (allmän platsmark som dammarna ingår i) säkerställs den fria
passage som det ställs krav på i miljöbalken (7 kap. 18f §).

Utvidgning av pågående verksamhet
Nedan beskrivna delområden/funktioner i planområdet bedöms behövas för att kunna
främja och/eller utvidga pågående verksamheter inom slottet och slottsparken (7 kap 18c
§ punkt 2 miljöbalken).
Planlagt område R1 - Besöksanläggning, kultur- och fritidsverksamhet (kvartersmark)
öster om slottet knyter an till nuvarande användning och utvidgningen av funktionen
håller sig inom det område som historiskt använts för odling och annan
föreningsverksamhet. Tanken är att både föreningar, skolverksamheter och
privatpersoner etcetera ska kunna verka inom området genom att ansvara för olika
delar/”kvarter”. Området bidra till att ge parken ett högre upplevelsevärde, främja
friluftslivet och bidra till en levande och befolkad park.
I slottsparken föreslås mindre byggrätter som behövs för att främja och utvidga pågående
verksamheter i slottsområdet, se bestämmelserna; paviljong inom allmän platsmark samt de
tre mindre byggrätterna med huvudanvändningen/bestämmelsen R1 (besöksanläggning,
kultur- och fritidsverksamheter). Byggrätterna avser dels befintlig ekonomibyggnad samt
ett växthus och en glasad paviljongbyggnad.
Kommunens bedömning är att utvidgningen/kompletteringen med beskrivna funktioner
inte kan genomföras utanför de aktuella områdena. De är tydligt kopplade till pågående
verksamheter i slottet och inom parken i stort och dess placeringar har anpassats efter
naturvärden, befintliga och historiska lägen och eller efter identifierade, viktiga siktlinjer
genom parken.
Tätortsutveckling
Åsen 2:6 samt Sävstaholms slottspark
I Strandskydd - en vägledning för planering och prövning (Handbok 2009:4, utgåva 2,
februari 2012, framtagen av Naturvårdsverket och Boverket) framgår att åtgärder som
kan komma ifråga att pröva utifrån 7 kap 18c § punkt 5 miljöbalken (angående behovet
av att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området)
är till exempel sådana som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling. För att det
ska vara ett angeläget allmänt intresse bör de planerade åtgärderna långsiktigt ge fördelar
för samhället. I vägledningen/handboken poängteras att det inte kan gälla enskilda
bostadshus utom detaljplan.
I kommunens översiktsplan från 2010 ingår planområdet i ett avgränsat område benämnt
strategiskt utvecklingsområde. Området omfattar hela Vingåker tätort som beskrivs
rymma särskilt goda förutsättningar för en hållbar bebyggelseutveckling, bland annat ur
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kollektivtrafiksynpunkt. Viktiga utgångspunkter som lyfts för kommunens
samhällsplanering är bland annat:
-

” Samlad bebyggelse med god tillgång till service ger förutsättningar för att det goda livet ska kunna
upprätthållas med ett mindre transportbehov jämfört med en glesare bebyggelse. Bostadsfunktionen
ska i möjligaste mån integreras med andra funktioner. Det funktionsuppdelade samhället ger
upphov till ett större transportbehov än det integrerade och är därför mindre hållbart, vilket
Vingåkers kommun vill motverka.”

-

”Attraktiva bostadslägen, gärna med närhet till vatten eller andra kvaliteter, ska utvecklas.
Ombyggnad och förtätning av bebyggelsen ska prioriteras utan att den sociala och yttre miljön
försämras.”

-

”Bebyggelse ska lokaliseras i lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken så att behovet av
transporter som belastar miljön minimeras. Bebyggelse ska också lokaliseras med hänsyn till
energiförbrukning vid uppvärmning.”

-

”Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet. Bebyggelse och fria ytor ska lokaliseras och
utformas för ökad trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk för olyckor och brott.”

-

”Kommunen ska verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter som inte stör varandra.
För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas bra bostäder med en blandning av
upplåtelseformer, ålder och storlek i närområdet.”

Ovanstående utgångspunkter anses väl stämma överens med de möjligheter som
planområdets geografiska läge och dess platsspecifika förutsättningar innebär. Se även
mer ingående resonemang kring placering under rubriken ”Rimliga alternativa
placeringar”.
Landsbygdsutveckling
Åsen 2:6 samt mindre byggrätter i Slottsparken
Området är lämpligt för landsbygdsutveckling (7 kap. 18d-e §, miljöbalken).
Området kommer tillsammans med Sävstaholms slott och slottspark bilda en ny
målpunkt i Vingåkers centralort. Exploateringen i området kommer bidra till att befolka
slottsparken och skapa en tryggare miljö kring Slottsskolan. Här finns möjlighet till en
utveckling av service, kultur, föreningsliv och rekreation för alla invånare i kommunen.
Området bidrar med rekreativa värden i centralorten som inte finns idag och är början på
en koppling vidare österut mot Kolsnaren och Båsenberga friluftsområde.
Det allmänna intresset vid ett plangenomförande bedöms i planområdets strandområden
bestå av möjligheten till att forma trygga och överblickade vistelseytor som främjar möten
mellan människor. Detaljplanen har utformats med tanke på att de kulturhistoriskt
intressanta miljöerna i och runt slottsparken ska upplevas tillgängliga att vistas i och röra
sig genom även för dem som inte är bosatta i de nya bostäder och kvarter som skapas. På
så vis kommer tillgängligheten för allmänheten förbättras.
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Påverkan på strandskyddet av ett plangenomförande
Nedan ges en kortfattad bedömning av ett plangenomförandes påverkan på naturvärden
och friluftsliv inom berörda strandskyddsområden. Utförligare beskrivningar finns i
bilagan ”Konsekvenser av planens genomförande”.
Övervägning naturvärden
En naturvärdesinventering (Ekologigruppen, 2019-12-06) samt en inventering av
värdefulla, skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd (Ekologigruppen, 2018-10-29) har
genomförts. Utöver detta har riktade artinventeringar gjorts för tjockskalig målarmussla,
fladdermöss och groddjur samt Kungsfiskare (Ekologigruppen 2019-09-03, 2021-05-06,
2020-11-27). Respektive inventering rymmer förslag på anpassningar och åtgärder som
detaljplanen på olika sätt förhåller sig till (se kap. Konsekvenser av planens genomförande).
Totalt sett bedöms ett plangenomförande innebära en viss påverkan på livsvillkoren för
växt- och djurliv, påverkan anses dock vara så pass liten att föreslagen planläggning är
möjlig under förutsättning att vissa skyddsåtgärder görs. Denna generella bedömning
grundar sig på att områden med identifierade höga naturvärden i strandskyddszonerna
skyddas och bevaras genom planbestämmelser och att områden vid behov lämnas
oexploaterade och planläggs som park- respektive naturmark med kvarstående
strandskydd.
Vingåkersån bedöms ha högt naturvärde och den fridlysta och rödlistade arten tjockskalig
målarmussla har, i en riktad inventering (Ekologigruppen, 2019-09-03), konstaterats
förekomma inom utredningsområdet varför det anses särskilt viktigt att lämna en
strandskyddad zon mellan ny bebyggelse och ån. Ytterligare riktade artinventeringar har
genomförts för fladdermöss, grod- och kräldjur samt kungsfiskare. Även här bedöms
framför allt Vingåkersån vara av stor betydelse. Inga aktiva kolonier av fladdermöss eller
Kungsfiskare har hittats i området men det är viktigt som födosöksområde. Särskilt det
högre kronskiktet för fladdermöss och Kungsfiskare. För Kungsfiskare utgör
strandbrinkarna potentiella framtida boplatser och bör bevaras. Förstärkningsåtgärder
längs ständerna kommer vara nödvändiga inom vissa delar av planområdet även vid ett
nollalternativ men bedömningen är att strandbrinkarna kan bevaras, särskilt på den södra
sidan.
Större och mindre vattensalamander har påträffats inom planområdet men varken
dammarna eller ån bedöms som goda habitat. Livsmiljön för groddjur kan i samband med
genomförandet av detaljplanen förstärkas genom att lämpliga lekmiljöer skapas i samband
med dagvattenhanteringen.
Som helhet bedöms detaljplanen kunna öka den biologiska mångfalden inom området
och föreslagen exploatering genomföras samtidigt som höga naturvärden skyddas.
Övervägning friluftsliv
Planområdet omfattas ej av riksintresse för friluftsliv men består i huvudsak av tidigare
exploaterad mark samt iordningställd parkmark. Stora ytor finns således för olika former
av rekreation såsom lek, promenader och picknick. En övergripande bedömning är att
berörda områden anses rymma höga respektive potentiellt höga värden av betydelse för
strandskyddets syfte avseende att långsiktigt säkra allmänhetens tillgång till
strandområden.
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Berörda områden:
- Delområdet norr om Vingåkersån är idag ianspråktaget av Ekholmens
handelsträdgård (verksamheten har dock lagts ned och fastigheten sålts). Ytorna runt
befintliga hus och växthus har använts för bland annat uppställning av redskap och
växter. Närmast vattnet är marken svårtillgänglig på grund av sly/växtlighet, stängsel
och staket. Längs åns norra strand föreslås i detaljplanen att ett cirka tjugo meter
djupt naturstråk sparas. Här kan en blandning formas mellan mer öppna och varsamt
möblerade ytor och ytor med mer tät växtlighet. Förutom ytor för picknick/grillning
och umgänge föreslås anläggande av solbrygga, utkiksbrygga och naturanpassad
lekplats. Även en byggrätt för en paviljong med öppenarea föreslås i parkens östra del
för att skapa en rastplats i naturen. Slingrande promenadstråk kan länkas samman
med befintliga och nya stråk utanför planområdet.
-

Längs Vingåkersåns södra strand ansluter själva slottsparken med
slottet/huvudbyggnaden, promenadstråk, mindre komplementbyggnader, en äldre
ladugårdsbyggnad samt odlingslotter. Genom viss gallring av växtlighet (med
beaktande av naturvärden) kan en ökad tillgänglighet för allmänheten till vattnet
säkerställas och tydligare visuella kopplingar skapas mellan områdena norr och söder
om ån. Intill Ringvägen i väster är terrängen flack vilket gör ytan lämplig för angöring
med kanot/kajak. Även uthyrning av mindre roddbåtar/trampbåtar, i förslagsvis
detta läge, kan ge besökare nya upplevelser i/av parken. Läget för det gamla brofästet
föreslås få tillbaka sin forna funktion. Vid fästet för den nya bron kan parkmöbler
placeras och via befintlig trappa (som behöver rustas upp) intill brofästet kan en
naturlig och vattennära avsats i terrängen möbleras. Ytterligare en bro planeras över
ån längre österut. Inom det strandskyddade området föreslås även kompletterande
parkbyggnader/lusthus, nya vägar/promenadstråk och ett mer öppet område för
föreningsverksamhet som byggs upp utifrån allmänna intressen. Broar och bryggor
anläggs på ett fåtal begränsade lägen i enlighet med artinventeringen av Tjockskalig
målarmussla för att inte störa habitatet. I övrigt bibehålls den täta växtligheten men
rensas till viss del från sly enligt skötselplan. Viss gallring har gynnsamma effekter för
Kungsfiskare och fladdermöss vilket också gynnar friluftslivet och kontakten med
vattnet.

-

Genom nya promenadstråk i planerat odlingsområde, samt genom viss gallring av
växtlighet, avses befintligt dike tydligare lyftas fram. En mer bearbetad gestaltning av
dikets kanter (exempelvis genom planteringar och stensättning) anses kunna ge
dikesstråket ett mer rekreativt värde i parken. Diket är också en viktig del i områdets
system för dagvattenhantering samt ett historiskt spår från slottsparkens tidiga
anläggningar.

-

Slottsparkens befintliga dammar föreslås bibehållas i sina nuvarande utbredningar i
parkmarken (allmän platsmark med bevarat strandskydd). Genom en ny föreslagen
gångväg avses upplevelsen av parkrummet intill Bondegatan och den östra dammen
förstärkas. Gångvägen leder över en föreslagen ny bro över en smal del av dammen i
detta läge. Mindre roddbåtar/trampbåtar för uthyrning kan även ge besökare nya
upplevelser i/av parken.

En utbyggnad av bostäder inom och intill slottsparken innebär inte någon större ytmässig
minskning avseende idag allmänt tillgängliga ytor. Dock kan förändrad markanvändning
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förändra upplevelsen av allmän tillgänglighet. Till de bostadstyper som avses prövas
(villor, radhus, parhus och flerbostadshus) ska därmed endast mindre/smala privata
zoner, som underordnar sig den allmänna platsmarken, tillåtas. Karaktären i bebyggelsen
norr om Vingåkersån ska vara hus i park med grönytor som mer eller mindre ”flyter”
fram mellan husen. Kvarteren ska vara genomsläppliga och möjliggöra för utblickar. Torg
och parkmiljöer ska bjuda in allmänheten i området genom att det formas nya
mötesplatser mellan husen. Med nuvarande parkmark och tilltänkt å-park (längs
Vingåkersåns norra strand) anses tillkommande bebyggelse bli väl avskild från områdena
närmast berörda strandlinjer (MB 7 kap § 18 c 1-2p).
Sammanfattningsvis bedöms stora gemensamma ytor inom planområdet kunna bibehållas
och samutnyttjas av boende och besökare.
Andra prövningar
För att få göra arbeten i eller nära vatten, såsom muddring och anläggande av brygga,
krävs alltid anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. I
strandskyddat område (det vill säga i områden där strandskyddet ej upphävs i
detaljplanen) krävs även dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18§ miljöbalken.
Arbeten i strand- och vattennära områden kan även beröras av annan lagstiftning med
krav på andra tillstånd.
Det finns ett flertal vattenföretag som har tillstånd att utföra åtgärder i Vingåkersån.
Ansökan om vattenverksamhet görs parallellt med detaljplanens framtagande och i
samband med detta utreds vilka åtgärder som kan göras i och längsmed ån.

Teknisk försörjning
Ledningar
Inom planområdet förekommer idag ledningar för tele-, fiber- och kopparnät, fjärrvärme,
spillvatten, vatten och dagvatten samt el. Ledningar återfinns både inom planerad
kvarters- och allmän platsmark. Detaljplanen förutsätter flytt av vissa ledningar. Nya
ledningar kommer att behöva byggas ut för att försörja den nya bebyggelsen och nya
allmänna ledningar ska i första hand förläggas inom allmän platsmark. Där det inte har
bedömts vara möjligt har u-områden inom kvartersmark planlagts (markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar). De u-områden som under samrådet redovisas i
detaljplanen är preliminära.
Vatten och spillvatten
Området är anslutet till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Befintliga ledningar
kan i stor utsträckning bibehållas i sina nuvarande lägen. Befintliga ledningar från
Henalavägen som försörjer fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 kan komma att påverkas
av föreslagen bebyggelse och kommer därmed att behöva läggas om samt dimensioneras
om. Befintlig spillvattenledning inom Sävstaholm 13:7 behöver åtgärdas av Sörmland
Vatten och Avfall AB på grund av bristande funktion. Nya vatten- och avloppsledningar
inom området behöver byggas ut för att försörja den nya bebyggelsen. Ledningssystemets
funktion och kapacitet ska utredas vidare under planarbetet.
Dagvatten
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Se under rubriken: Tekniska frågor – dagvatten.
Befintliga dagvattenledningar finns i området. Befintliga ledningar kan i stor utsträckning
bibehållas i sina nuvarande lägen. Befintliga ledningar från Henalavägen som försörjer
fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 påverkas av föreslagen bebyggelse och kommer
därmed att behöva justeras i enlighet med den dagvattenutredning som tagits
fram(Norconsult, 2021-04-16).
Fjärrvärme
Solör Bioenergi Öst AB innehar fjärrvärmeledningar inom planområdet och den
planerade bebyggelsen kan anslutas till dessa. Befintlig fjärrvärmeledning inom fastigheten
Orangeriet 4 behöver flyttas på grund av ny föreslagen bebyggelse. I övrigt bedöms
befintliga ledningar kunna säkras genom u-områden.
El
Området är anslutet till Vattenfall Eldistribution ABs elnät. Två befintliga
transformatorstationer finns inom planområdet vilka redovisas på plankartan som Eområde. Den tillkommande bebyggelsen kräver nya anslutningar. En översyn av områdets
kapacitet får under fortsatt planarbete visa om nya transformatorstationer behövs, till
följd av den utbyggnad och förtätning som detaljplanen möjliggör, samt om planområdet
behöver förstärkas med nya elkablar.
Befintligt elnät berörs av planlagd kvartersmark inom planområdet. Flytt av ledningar
bedöms behövas inom fastigheten Åsen 2:6 och inom Bielke 1, i övrigt bedöms befintliga
ledningar kunna säkras genom u-områden.
Trafikverket innehar elsystem, belysning och elskåp inom planområdet inom allmän
platsmark (gata) som inte bedöms påverkas av detaljplanen.
Tele och fiber
Inom planområdet innehar TeliaSonera Skanova Access AB fiber- och kopparnät.
Befintliga ledningar kan i stor utsträckning bibehållas i sina nuvarande lägen och för
befintliga ledningar inom kvartersmark säkras detta med u-områden. Inom fastigheterna
Åsen 2:6 och Åsen 2:8 bedöms befintliga ledningar behöva raseras till följd av planerade
byggrätter.
IP-only AB har tele-och fiberledningar inom planområdet. Befintliga ledningar kan i stor
utsträckning bibehållas i sina nuvarande lägen och för befintliga ledningar inom
kvartersmark säkras detta med u-områden. Inom fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8
bedöms befintliga ledningar behöva flyttas till följd av planerade byggrätter.

Konsekvenser av planens genomförande
En mer omfattande och detaljerad konsekvensanalys har tagits fram(Vingåkers kommun i
samarbete med Ekologigruppen, 2021-09-27). Här nedan följer en kortare analys.
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1.5

Utomhusluft

Aktuella värden för utomhusluft har (2020-02-04) granskats via SLB-analys (Stockholms
Luft- och Bulleranalys). Då detaljplanen ej är lokaliserad i ett område med höga halter
(nära normvärden och miljökvalitetsmål) bedöms kompletterande utredningar av
luftkvaliteten ej behöva göras, detta med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad
trafiksituation.
1.6

Vattenkvalitet

Planområdets huvudavrinningsområde och åtgärdsområde är Vingåkersån. I detta område
ingår vattenförekomsten Kolsnaren som omfattas av beslutade miljökvalitetsnormer.
Normerna anger de kvalitetskrav, med avseende på ytvatten och grundvatten, som ska
uppnås.
I vattenmyndigheternas klassning av vattenförekomster har Kolsnaren (2009) klassats
som vatten med dålig ekologisk status (den sämsta statusen i en 5-gradig skala). Som
kvalitetskrav anges (2009) att god status ska uppnås till 2021. Statusklassningen
uppdateras regelbundet i takt med att nya inventeringar och provtagningar genomförs.
I vattenmyndigheternas klassning av vattenförekomster har Vingåkersån (2009) klassats
som vatten med måttlig ekologisk status. Som kvalitetskrav anges (2009) att god status
ska uppnås till 2021. Statusklassningen uppdateras regelbundet i takt med att nya
inventeringar och provtagningar genomförs.
Under rubriken ”Dagvatten och översvämningsrisk” finns en mer utförlig beskrivning.
1.7

Buller

Miljökvalitetsnormen för buller riskerar inte att överskridas. Normen uttrycks som att ”det
ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Inom aktuellt planarbete beaktas bullerstörningar med utgångspunkt i gällande
bullerriktvärden och vägledningar vad gäller hantering av buller, detta för att undvika
negativa konsekvenser på boendemiljö och hälsa.
En bullerutredning har tagits fram, ”Bullerutredning: Säfstaholms Slottsområde,
Vingåker, 2020-06-26”.
Planområdet exponeras av vägtrafikbuller, främst från Bondegatan, samt spårtrafikbuller
från Västra stambanan. Utredningen visar att planerad bebyggelse klarar riktvärdet för
ljudnivå vid fasad och uteplats. Ett fåtal bostäder kan behöva bullerskärm intill uteplats.
Vid Säfstaholms slottsområde finns en scen där det planeras för framtida arrangemang.
Något förhöjda nivåer kan väntas inom omkringliggande bostadsområden och beroende
på typen av arrangemang finns förslag på alternativ placering av scen där slottet kan agera
bullerskärm mot bostadsbebyggelsen.
1.8

Mark

Radon
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Planområdet har ingen förhöjd risk av markradon men ett högriskområde för återfinns en
bit väster om planområdet.
Föroreningar
Se under rubriken ”Miljötekniska markförhållanden”.
Ras, skred och höga vattenstånd
Se under rubriken ”Geotekniska förhållanden”.
Förutsättningarna ska utredas vidare under planarbetet och/eller inför genomförande. En
dagvattenutredning avses även tas fram inför detaljplanens granskningsskede.
1.9

Behovsbedömning

Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller
hushållning med mark, vatten och andra resurser.
1.10

Miljöbedömning

Ett underlag om behov av miljöbedömning har tagits fram (Behovsbedömning, 2019-1219). Där görs bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå på grund
av planförslaget och att en Miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. I
länsstyrelsens yttrande (daterat 2020-01-22) anges att betydande miljöpåverkan inte går att
utesluta och anger följande skäl till behov av vidare utredningar:
- Inom och i anslutning till planområdet finns förorenad mark, kulturvärden och höga
naturvärden.
- Kommunen har bedömt att ytterligare utredningar avseende buller, geoteknik,
markföroreningar, dagvatten, kulturmiljö och riktade naturinventeringar krävs för att
bedöma planens genomförbarhet.
Utifrån nya underlag har vissa skäl till att ändra den tidigare behovsbedömningen
framkommit. Dock bedöms processen så långt gången och de utredningar som tagits
fram så pass omfattande att värdet av att ta fram en MKB i detta skede inte bedöms
tillföra något avgörande. Istället har en konsekvensanalys tagits fram (Ekologigruppen )
Till grund för arbetet ligger följande utredningar:
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Säfstaholms slottsområde i
Vingåkers kommun Rev. 2020-06-23.
- Tekniskt PM Geoteknik. 2020-06-17.
- Markteknisk undersökningsrapport, MUR. 2020-05-15.
- Bullerutredning: Säfstaholms Slottsområde, Vingåker. 2020-06-26.
- Kulturmiljöer, Fördjupad kulturmiljöanalys, Sörmlands museum, 2020-05-11.
- Miljöteknisk markundersökning, 2021-04-29.
- Miljöteknisk markundersökning Bielke1, 2021-03-29.
- Trädinventering 2018-10-29
- Naturvärdesinventering Säfstaholm sottspark, 2019-12-06
- Inventering av tjockskalig målarmussla i Vingåkersån, 2019-09-03
- Inventering av Kungsfiskare, 2020-11-27
- Artskyddsutredning groddjur och fladdermöss, 2021-05-06.
- Dagvattenutredning, 2021-04-16
- Trafikutredning slottsområdet, 2020-07-01
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1.11

Hushållning med mark- och vattenområden

Planområdet utgörs av mark som sedan lång tid tillbaka till största del varit iordningställd
som parkmark med inslag av bebyggelse. Ny exploatering sker i huvudsak på redan
exploaterad mark inom tätorten. Detta medför att befintligt vägnät och annan teknisk
infrastruktur kan nyttjas och vidareutvecklas för att nå de nya inslag som ingår i
detaljplanen.
Alternativa lösningar i form av disponering av ny kvartersmark samt vägdragningar har
studerats. Detta för att möjliggöra ett väl avvägt möte mellan nya inslag,
(byggnadsvolymer och andra anläggningar), och områdets landskapsbild med beaktande
av identifierade natur- och kulturmiljövärden. En lämplighetsprövning enligt 2 kap. planoch bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken har på så vis skett.
Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 §
Förordning om hushållning med mark och vattenområden.
Kommunen bedömer sammanfattningsvis att redovisad användning kan anses vara den
ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande
behov. Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids, den är
förenlig med kommunens översiktsplan och inga riksintressen berörs.
1.12

Naturmiljö

Detaljplanen kan medföra ekologiska konsekvenser, men troligen begränsade.
Naturvärdesinventering, trädinventering, dagvattenutredning och riktade artinventeringar
har genomförts och använts som vägledning i anpassningen av de nya byggrätternas
utbredningar. De delområden/objekt med högst naturvärden skyddas och naturvärdena
bevaras i detaljplanen genom markanvändningen park och natur samt genom
skyddsbestämmelser på identifierade objekt.
Norr om Vingåkersån
I norra delen av planområdet finns ett mindre skogsområde om ca 0,15ha med förekomst
av de rödlistade arterna Veckticka och Kandelabersvamp. Arterna påverkas här av
föreslagen exploatering. Området ingår i landskapsobjekt 2 (Naturvärdesinventering,
Ekologigruppen, 2019-12-06) och sträcker sig till ett större skogsområde längsmed
Vingåkersån samt söder om ån. Genom varsam flytt av död ved till intilliggande
naturområden med lång kontinuitet kan naturvärdena bevaras och möjligheten för arterna
att spridas förbättras. Området om ca 0,15ha som tas i anspråk bedöms begränsat och
påverkan acceptabel. Arterna är vanligt förekommande i Södermanland och har goda
möjligheter att sprida sig inom sparad naturmark efter en flytt. Arterna är i den lägsta
rödlistade kategorin, NT, nära hotad.
Vingåkersån
Detaljplanen bedöms inte långsiktigt påverka biotopen kring Vingåkersån på ett negativt
sätt. Hänsyn har tagits till de riktade artinventeringarna och särskilt de rekommenderade
skyddsåtgärder som finns att hitta i rapporten ”Inventering av tjockskalig målarmussla i
Vingåkersån vid Säfstaholms slott”(Ekologigruppen, 2019-09-03). Strandzonen skyddas
genom att användningsbestämmelsen natur i plankartan samt skyddsbestämmelser för
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skyddsvärda träd. Vidare ska en skötselplan tas fram som tar stor hänsyn till naturvärdena
för att långsiktigt säkerställa områdets kvalitéer och värden.
Exploatering av bostäder inom Åsen 2:6 kräver förstärkningsåtgärder och/eller
belastningsrestriktioner inom två områden. Även utan ny exploatering bedöms åtgärder
behövas. Vid ingrepp i Vingåkersån krävs med största sannolikhet vattendom och det bör
säkerställas att ån kan bibehålla samma vattenföring och hydrauliska egenskaper som
tidigare. Specifika utredningar för förstärkningsåtgärder utförs i samband med ansökan
om vattenverksamhet. Planförslaget bedöms dock kunna genomföras baserat på
genomförd geoteknisk utredning (Tekniskt PM Geoteknik, nolltre, 2020-05-15).
Rekommenderade högsta tillskottsbelastningar bedöms inte behöva överskridas för
föreslagen bebyggelse varför grundläggning bedöms som möjlig. Vingåkersåns
vattenföring kräver på sikt åtgärder för att ån inte ska slamma igen. För att bevara de
naturvärden som finns idag behöver åtgärder genomföras. Det finns flera sätt att
förstärka och tillgodose god vattenföring och samtidigt skydda den tjockskaliga
målarmusslan. Musslan kan exempelvis flyttas tillfälligt och sedan återplanteras vilket
gjorts med framgång tidigare. Åtgärder i ån bedöms därför som nödvändiga och möjliga
att utföra utan förlorade naturvärden.
1.13

Kulturmiljö

Detaljplanen bedöms ej medföra någon negativ påverkan på de historiska sambanden
som finns idag mellan Säfstaholms slott, orangeriet, Säfstaholms gård söder om
järnvägsspåren och kyrkan i centralortens norra del.
Bostadsområdet inom fastigheten Åsen 2:6 innebär den största exploateringen inom
detaljplanen. Utvärderingar har utförts av olika lösningar/placeringar vad gäller de nya
byggrätter som tillförs inom planområdet (med beaktande av bestämmelserna i 3 kap.
MB, 3 § och 6 §). En lägre exploatering har även provats vilket inte ansågs motiverat med
tanke på områdets centrala placering samt att natur- och kulturvärden ändå har kunnat
beaktas. Volymstudier har gjorts (Bilaga: Volymstudier – detaljplan för del
av Sävstaholm 13:6 m.fl.) där olika höjd och placering har provats. Lägre byggnader har
inte visat sig bli bättre ur kulturmiljösynpunkt eller ur ett samhällsplaneringsperspektiv.
Viktigare har varit att bevara siktlinjer och skapa tydliga gaturum och kopplingar samt
arbeta med variationen i skala och gestaltning av byggnaderna. Alternativa vägdragningar
har provats med resultatet att kopplingen mot omgivningen blivit sämre och området mer
slutet med fler säckgator. Ledande för skapandet av nya vägar inom området har varit att
minimera mängden väg samtidigt som goda kopplingar skapas med tydliga målpunkter i
form av torg och parker.
Vid studier av siktlinjer, arkitektoniska samband och kulturvärden kan konstateras att
kopplingen mellan slottsbyggnaden och orangeriet har försvagats över tid.
Orangeriet och dess gräsplan har övergått i privat ägo och byggnaden har byggts om till
flerbostadshus. Därtill kommer att Bondegatan över tid har utvecklats från att vara en
sparsamt trafikerad landsväg till en modern vägled. Den historiska upplevelsen av ett
sammanhängande parkrum har därmed försvagats betydligt.
De historiska samband som bedöms viktiga att bevara är den visuella kopplingen mellan
slottet och orangeriet.
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Vad gäller gården bestod den visuella och fysiska kopplingen i landskapet framförallt av
den väg och allé som en gång i tiden förband gården med slottet. Väg och allé finns
fortfarande kvar men har avskurits av Bondegatan, järnvägen och sentida bebyggelse
varför kopplingen idag är svårläst.
För att förstärka kopplingen mellan slottet och orangeribyggnaden kommer Bondegatan
ges en omsorgsfull gestaltning med en markbeläggning som binder ihop de båda sidorna
och ett övergångsställe som tar fatt i de befintliga gångstråken på ömse sidor om vägen.
Även området med det historiska Sävstaholmsäppelträdet ges en tydligt gestaltad
koppling till gaturum och slottsparkens grönytor.
Nya byggrätter för parkbyggnader och bostäder ska anpassas efter parkens
kulturhistoriska och landskapsmässiga värden. Vid utarbetande av byggrätterna har
särskild hänsyn tagits till viktiga siktlinjer, befintliga byggnaders riktningar och volymspel.
Planhandlingarna (denna planbeskrivning, plankartan och gestaltningsprogrammet)
definierar bärande gestaltningsprinciper för de nya inslagen inom och intill parken (se
kap. Förutsättningar och förändringar, Bebyggelse samt detaljplanens gestaltningsprogram).
Som stöd för avvägningar gentemot områdets kulturmiljövärden har en kulturmiljöanalys
tagits fram (Sörmlands museum, 2020-05-11). För en framtida utveckling av
slottsområdet har det varit viktigt att ta hänsyn till befintliga kulturmiljövärden inom
området. Detta har varit styrande i planarbetet.
Problematiken med de befintliga byggrätterna för ny bostadsbebyggelse mellan
orangeribyggnaden och Bondegatan har belysts särskilt. Det har inte bedömts lämpligt att
utsläcka byggrätterna. Istället har ett omfattande arbete gjorts för att anpassa byggrätterna
till den kulturhistoriska miljön.
I enlighet med 2 kap. 15 § RF gäller att vars och ens egendom är tryggad genom att ingen
kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom
expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker
användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna
allmänna intressen. Det följer av 2 kap. 15 § RF att en fristående och noggrann
proportionalitetsbedömning i tre steg - ändamålsenlighet, nödvändighet och
proportionalitet i strikt mening - ska göras i varje enskilt fall som rör ingrepp i någons
egendomsrätt.
Att släcka ut byggrätterna framför orangeriet kan inte ses som ett angeläget allmänt
intresse. Området utgörs idag av privat kvartersmark som ej nyttjas av allmänheten. Det
allmänna intresset ligger i möjligheten att se och koppla samman orangeribyggnaden och
slottet. Det bedöms avgörande att vissa siktlinjer bevaras och att byggrätterna anpassar sig
i skala, form och gestaltning till orangeriet och slottet. Studier har gjorts av andra
slottsmiljöer som har byggts ut under flera århundraden med fokus på vilka karaktärsdrag
som hållit samman den byggda miljön.
Dessa studier har resulterat i framtagande av planbestämmelser som reglerar utformning
så som fönstersättning, balkongers placering, kulörer på fasad, fönsteromfattning och
fönsterkarmar samt utseendet på tak och sockel.
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Bedömningen är att nya byggrätter kan anpassas så att byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan, (PBL 2 kap. 3 § och 6 §). Viktiga siktlinjer mellan slottet och orangeriet
bibehålls och prickmark framför orangeriet får skyddsbestämmelsen q2. Byggrätterna
bildar två flygelbyggnader som knyter an till de klassicistiska stilideal som format
orangeriet. Utformningen styrs av bestämmelserna f1 och f2.
1.14

Rekreation, lek och friluftsliv (sociala aspekter samt
barnkonsekvenser)

Som helhet förbättras tillgängligheten till natur- och parkområden genom planförslaget.
Exploatering föreslås till övervägande del i områden som idag är igenvuxna och inte
tillgängliga för rekreation. Stor vikt läggs vid att bevara befintliga kultur- och miljövärden
samtidigt som de görs mer tillgängliga. Väl utplacerade broar över Vingåkersån samt
anläggandet av stigar, bryggor och paviljonger skapar målpunkter och stråk inom
området. Planområdets natur- och vattenområden rymmer förutsättningar för ett uteliv
som främjar de boendes hälsa. När fler människor ges möjlighet att bosätta sig i området
ökar även chanserna till spontana möten. Detta bedöms vara viktigt ur trygghetssynpunkt
samt utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv vad gäller utökade möjligheter till utbyten
människor emellan. I stort bedöms den livsmiljö som detaljplanen bidrar till som god,
både för barn och vuxna.
Planförslaget medger lokaliseringar av nya bostäder i nära anslutning till befintliga skolor i
tätorten. Från de nya bostäderna är det också nära till grönområden, inte minst till
Vingåkersån och slottsparkens varierande landskapsrum som innebär spännande och
lärande miljöer för barn och unga.
Huvuddelen av planområdets gator kantas av bebyggelse och kollektivtrafikhållplatsernas
lägen längs Bondegatan, samt utformningen av dessa, har justerats vilket sannolikt skapar
trygghet och i förlängningen bidrar till ökad rörlighet och självständighet för unga. Även
de förändringar som föreslås avseende säkrare och tydligare gång- och cykelövergångar
bedöms vara viktiga för barns och ungas rörlighet.
1.15

Motiverat ställningstagande / Sammanvägd bedömning

Detaljplanen har utformats på ett sådant sätt att påverkan ska bli så liten som möjligt,
detta genom följande utgångspunkter:
- Ny byggnation sker i huvudsak på redan exploaterad mark vilket medför att mycket
av befintlig infrastruktur i området kan nyttjas.
- Nya byggrätter och anläggningar har lokaliserats och anpassats med hänsyn till
identifierade höga naturvärden och möjligheten till att upprätthålla
spridningssamband.
- För att kunna ta ett helhetsgrepp om slottet och slottsparkens kulturmiljövärden har
omkringliggande fastigheter inkluderats i planområdet. På så sätt kan mötet med
parken, från olika håll i tätorten, ses över och upplevelsen av parken kan utökas
genom att ytterligare kvarvarande parkrester säkras och framhävs.
- Föreslagna omgestaltningar av befintliga gaturum syftar till att skapa bättre
förutsättningar för oskyddade trafikanter.
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Därutöver ställs i detaljplanen ett antal krav på åtgärder i syfte att minska den negativa
påverkan som detaljplanen trots detta kan komma att medföra. Kraven/åtgärderna är
följande:
- Föroreningar. Villkor för lov, a3.
- Geoteknik. Mark och vegetation, tillskottsbelastning. Skydd, förstärkningsåtgärder.
utförande, b1 och b2.
- Skötselplan för natur- och parkmark. Markens anordnande och vegetation, n4. Mark
och vegetation, träd. Skydd av kulturvärden, q2 och q3.
- Ändrad lovplikt, a2, q2, q3, q4, träd och n4.
- Varsamhets- och skyddsbestämmelser samt rivningsförbud och best. om
återuppförande vid ex. brand samt skötsel av värdefulla byggnader och miljöer
(kulturmiljövärden). Skydd av kulturvärden, q1, q2, q3 och q4. Varsamhet, k1, k2 och k3.
Utformning, f1 – f24.
- Bullerskyddsåtgärder. Skydd mot störningar, m1 och m2.
- Dagvattenhantering. Utformning av allmän plats, fördröjning1, fördröjning2,
fördröjning3, damm1, dike1, dike2, dike3.
Utifrån ovanstående utgångspunkter och planerade åtgärder görs bedömningen att
detaljplanen inte riskerar medföra betydande negativ påverkan på kulturvärden, sociala
värden, naturvärden, materiella värden eller på risker för människors hälsa eller för
miljön.
Ett nollalternativ innebär att planområdet kvarstår enligt gällande detaljplaner. En stor del
av området är dock inte detaljplanelagt sedan tidigare. Detta medför ett dåligt skydd för
kvarstående identifierade natur- och kulturvärden inom slottsparken.

Genomförandefrågor
1.16

Ansvarsfördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vingåker kommun ansvarar för upprättande av
detaljplan samt myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan.
Avtal och överenskommelser mellan kommunen och exploatörer upprättas mellan
Kultur- och Samhällsbyggnadsförvaltningen och respektive exploatör.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för upprättande av erforderliga fastighetsåtgärder efter
ansökan från fastighetsägaren.
Trafikverket är väghållare för Bondegatan. De trafiksäkerhetshöjande åtgärder som
Trafikverket i samverkan med kommunen föreslås genomföra längs aktuell sträcka
beskrivs i kapitlet Förändringar – gatunät och trafik i denna planbeskrivning.
Ledningsägarna ansvarar för utbyggnad av ledningar.
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1.17

Huvudmannaskap

Allmän platsmark planlagd som gata (förutom Bondegatan) inom planområdet omfattas
generellt av kommunalt huvudmannaskap. Vingåkers kommun är idag huvudman för
allmän platsmark inom och intill planområdet.
Delat huvudmannaskap gäller inom planområdet. Enskilt huvudmannaskap gäller för
allmän platsmark planlagd som park inom Orangeriet 1-5. För det enskilda
huvudmannaskapet bedöms särskilda skäl gälla:
- Inom Orangeriet 1-5 så är fastigheterna i nu gällande detaljplan planerad som
kvartersmark och förvaltas idag av fastighetsägaren. Planerad parkmark anses även
hänga samman med Orangeriets huvudbyggnad och dess direkta omgivning och
hemfridszon varför det skulle bli en svår gränsdragning i det fall området fick olika
förvaltning inom kvartersmark och allmän platsmark. Planerad park bedöms dock
vara av stort allmänt intresse, i huvudsak visuellt, varför den planlagts som allmän
platsmark, park. Endast en fastighetsägare finns i området och skötseln intill dennes
fastigheter anses vara av väsentlig betydelse för användningen av fastigheterna.
Kommunalt huvudmannaskap gäller för övrig allmän platsmark inom planområdet.
Som huvudman för en allmän plats har kommunen en ovillkorlig rätt att lösa in den mark
eller det utrymme som behövs för den allmänna platsen (6 kap. 13 § PBL). Omvänt har
kommunen en ovillkorlig skyldighet att lösa in allmän plats, om fastighetsägaren begär det
(14 kap. 14 § PBL). Såväl kommunen som en berörd fastighetsägare kan ansöka om
fastighetsreglering för att överföra allmän plats till en kommunägd fastighet. Avtal ska
tecknas mellan kommunen och respektive fastighetsägare avseende fastighetsreglering
gällande allmän platsmark.
Kommunen ansvarar inom allmän platsmark för:
- Iordningställande av all mark planlagd som gata (förutom Bondegatan samt gator
inom Åsen 2:6 och 2:8 som iordningställs av byggherren).
- Iordningställande och skötsel av all mark planlagd som park och natur med
undantag för park inom fastigheterna Orangeriet 1-5.
- Iordningställande och skötsel av justerade busshållplatser.
- Iordningställande och skötsel av Henalavägen och dess anslutning till
kvartersmark.
- Iordningställande och skötsel av del av fastigheten Orangeriet 15 som övergår
från kvartersmark till allmän platsmark.
- Iordningställande och skötsel av del av fastigheten Sävstaholm 13:5 planlagd som
allmän platsmark, park.
- Iordningställande av broar och bryggor inom allmän platsmark.
Kommunen ansvarar inom kvartersmark för:
- Iordningställande och skötsel (exempelvis via föreningsverksamhet) av R1områden i slottsparken som ej omfattar byggrätt. T.ex. odlingslotter och
tematiska trädgårdar i slottsparkens östra del.
- Att upprätta ett servitut för x- och z-området inom kvartersmarken för slottet
Vingåker Vatten och Avfall AB (Sörmland Vatten) ansvarar för:
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Iordningställande och skötsel av pumpstation och serviceanläggning med
latrintömnings- respektive dricksvattenstation.

Det kommunala bolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB (VKFAB) samt
Vingåkershem AB ansvarar för:
- Iordningställande och skötsel av slottet med omkringliggande grusyta/borggård.
- Skötsel av flerbostadshusen inom Åsen 2:6 respektive 2:8 efter att Tegelstaden
Bygg AB färdigställt dem.
- Skötsel av befintlig teaterpaviljong samt befintlig ekonomibyggnad.
- Genomförandet av byggnation och skötsel av nya byggrätter inom bestämmelsen
R1.
Exploatören/Fastighetsägaren ansvarar för:
- Genomförandet av ny- och ombyggnation samt anläggningar som behövs inom
kvartersmark.
- Iordningställande av allmän platsmark (gata, torg, park) inom fastighet med
enskilt huvudmannaskap.
- Bildande och bekostande av gemensamhetsanläggning för allmän platsmark med
enskilt huvudmannaskap inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5
Följande delar i detaljplanen regleras när det är relevant genom avtal mellan kommunen
och aktuell exploatör.
- Iordningställande och skötsel av eventuell framtida paviljonger i slottsparken
samt naturstråket längsmed Vingåkersån.
- Iordningställande av dagvattenhantering enligt plankarta och planbeskrivning
samt nyttjande och skötsel av dagvattenanläggningar.
- Förstärkningsåtgärder i Vingåkersån samt exploatering relaterad till dessa
åtgärder.
- Flytt av död ved från skogsområde inom fastigheten Åsen 2:6 enligt förslag
under rubriken ”Förutsättningar och förändringar – Natur och friytor”
- Höjdsättning av gata och kvartersmark för att tillgodose föreslagen ytavrinning.
Se rubrik ”dagvatten och översvämningsrisk”
- Iordningställande av allmän platsmark (gata, torg, park) inom fastighet med
kommunalt huvudmannaskap.
Respektive fastighetsägare/tomträttsinnehavare ansvarar för omhändertagande av
dagvatten inom sin fastighet.
Viss dagvattenhantering kommer behöva ske inom allmän platsmark och regleras genom
avtal mellan kommun och fastighetsägare.
Vingåker Vatten och Avfall AB (Sörmland vatten) är huvudman för allmänna
anläggningar rörande vatten, avlopp och dagvatten med undantag gällande öppna
dagvattenlösningar där annat avtal träffas. De ansvarar även för eventuella
kompletteringar som behövs i nätet fram till anslutningspunkt.
Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig för utbyggnad och förvaltning av områdets
elförsörjning efter beställning från fastighetsägaren.
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1.18

Avtal

Ett planavtal har tecknats med Tegelstaden Bygg AB vilket reglerar kostnaderna för
framtagandet av denna detaljplan.
Ett samarbetsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören inom Åsen 2:6 samt
med VKFAB. Detta för att reglera de övergripande frågorna vid exploatering av Åsen 2:6
och 2:8.
Ett avtalsservitut kring x- och z-områdena inom kvartersmarken för slottet ska tecknas
mellan kommunen och VKFAB innan detaljplanens antagande.
Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar på x- och zområden. Om ingen annan bygger ut anläggningar på området faller det därför rimligen
på kommunen att ordna detta. Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning
inom x- och z-områden sedan man skapat rättighet för området.
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatörerna inom området.
Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll är att reglera ansvar och kostnadsfördelning
mellan kommunen och exploatören. I avtalet åtar sig exploatören att följa det
gestaltningsprogram som tagits fram för området samt att följa de restriktioner och
åtgärder som föreslås i planhandlingarna för att värna natur- och kulturvärden samt
hantera risken för skred och erosion. Om nödvändigt ska kompletterande utredningar göras
gällande geotekniska förhållanden och åtgärder inför exploatering.
Kommunen och huvudman för VA-ledningar ska teckna avtal om genomförandet av
utbyggnaden/ombyggnaden av ledningsnätet samt gatuombyggnad.
Avtal avseende omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägare och
fastighetsägare senast innan detaljplanen antas av kommunen. Detta för att säkerställa
åtaganden vad gäller kostnader och utförande. Fastighetsägare ansvarar för att sluta
nödvändiga avtal med ledningsägare.
Avtal gällande trafikåtgärder på Bondegatan ska tecknas mellan kommunen och
Trafikverket. Avtalet ska reglera ansvars- och kostnadsfördelning parterna emellan.
I samband med genomförandet av detaljplanen gällande fastigheterna Åsen2:6, Åsen2:8,
Bielke1, Sävstaholm 13:5 samt Orangeriet 15 ska ett avtal tecknas mellan kommunen och
respektive fastighetsägare avseende fastighetsregleringen av allmän plats.
1.19

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
1.20

Fastighetsrättsliga åtgärder

Ägarförhållanden:
Åsen 2:6 och 2:8
Åsen 9:1
Sävstaholm 13:6 (slottet och slottsparken)
Orangeriet 1-5

Privat aktiebolag
Vingåkers kommun
Vingåkers kommunfastigheter AB
Privat aktiebolag
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Orangeriet 15
Bielke 1
Sävstaholm 13:7
Trädgården 26 (troligtvis liten kvarlämna
från tidigare fastighetsreglering)
Sävstaholm 2:325, 2:200, 13:8
Sävstaholm 13:5

Bostadsrättsförening
Privatperson
Privatperson
Privat aktiebolag
Vingåkers kommun
Vattenfall Eldistribution AB

Fastighetsreglering och fastighetsbildning
Berörda fastighetsägare initierar de förrättningar som möjliggörs enligt detaljplanen vid
för dem lämplig tidpunkt. Genomförd fastighetsbildning är en förutsättning för bygglov.
Detaljplanen möjliggör för totalt 44 nya fastigheter inom Åsen 2:6 och 2:8. Nybildning av
fastigheter ska ske i överensstämmelse med detaljplanen efter ansökan hos Lantmäteriet.
Allmän platsmark planlagd som gata, torg, natur och park inom Åsen 2:6 och 2:8 föreslås,
efter genomförandet, gå över i kommunal ägo då kommunen blir huvudman.
Föreslagen struktur inom Bielke 1 kräver en fastighetsreglering för att kunna få till
planerat entrétorg med busshållplats inom allmän platsmark. Tilltänkt fastighetsreglering
innebär att Bielke 1 minskas med cirka 325 kvm som istället föreslås övergå på
marknadsmässiga villkor till fastigheten Sävstaholm 2:325. När denna fastighetsreglering
blir aktuell ska ett avtal om regleringen tecknas mellan kommunen och fastighetsägare.
Mot Henalavägen möjliggörs enligt detaljplanen en utökning av fastigheten Åsen 2:6 och
2:8. Tilltänkt fastighetsreglering innebär att Sävstaholm 2:325 minskas med cirka 2800
kvm som istället föreslås tillfalla Åsen 2:6. Detta skapar förutsättningar för ett bättre möte
mellan kvartersmark med ny bebyggelse och gata.
Del av fastigheten Trädgården 26 om cirka 130 kvm, som ligger i Bondegatans dragning
intill fastigheten Orangeriet 15, föreslås tillfalla Sävstaholm 2:325.
Del av fastigheten Orangeriet 15 övergår från kvartersmark till allmän platsmark, park,
detta för att länka samman slottsparken och orangeriets park. Del planlagd som park
föreslås tillfalla fastigheten Sävstaholm 2:325. Kommunen blir huvudman för
parkmarken.
Del av fastigheten Sävstaholm 13:5 planlagd som allmän platsmark, park, föreslås tillfalla
fastigheten Sävstaholm 2:325. Kommunen blir huvudman för parkmarken.
Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning för allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap inom
fastigheterna Orangeriet 4 och 5 bildas och bekostas av fastighetsägaren.
Inga övriga reservat för gemensamhetsanläggningar läggs ut i detaljplanen.
Gemensamhetsanläggningar kan dock utan stöd av reservat bildas i samband med
fastighetsbildning för tillkommande bostadsfastigheter eller som fristående
åtgärder/förrättningar. Inom planområdet skulle följande gemensamhetsanläggningar
kunna bli aktuella:
- Områdesgemensamma komplementbyggnader.
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Gårdsmiljöer.
Parkeringsplatser.
Angöringsvägar (inom ytor planlagda som kvartersmark med
prickmarksbestämmelse).

Rättigheter
Rätt till allmännyttiga ledningar inom kvartersmark (u) kan säkras med ledningsrätt eller
servitut.
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen avseende
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive ledningshavare ansöker
om lantmäteriförrättning avseende ny ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande
av befintliga ledningsrätter samt står för kostnaden för dessa.
Inom områden som på plankartan markerats med E₁ och E₂ kan tekniska anläggningar
placeras. Dessa kan säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter.
Servitut
Bielke 1 belastas med en ledningsrätt, ID: 0428-95/24.1.
Sävstaholm 2:200 belastas med en ledningsrätt, ID: 0428-98/38.1.
Ett servitut ska upprättas mellan kommun och VKFAB för x- och z-området inom
kvartersmarken för slottet.

Tekniska frågor
Inför exploatering bör ledningsägare kontaktas via www.ledningskollen.se. Även
kabelanvisning kan beställas därigenom.
1.21

Vatten och spillvatten

Ny exploatering inom planområdet kommer att anslutas till det kommunala VAledningsnätet. Vingåkers Vatten och Avfall AB (Sörmland Vatten) ansvarar för nya
förbindelsepunkter till planerad bebyggelse. Ledningssystemets funktion och kapacitet ska
utredas vidare.
Befintliga ledningar från Henalavägen till fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 kan komma
att påverkas av föreslagen exploatering och kommer därmed delvis att behöva läggas om
samt dimensioneras om.
1.22

Dagvatten och översvämningsrisk

En dagvattenutredning har tagits fram (Norconsult, 2021-04-16). Dagvattenutredningen
syftar till att säkerställa en hållbar framtida dagvattenhantering med avseende på
fördröjning och rening av dagvatten. Idag fördröjs dagvatten i slottsparkens dammar och
leds sedan vidare via diket i östra delen av parken ut i Vingåkersån som i sin tur mynnar
ut i sjön Kolsnaren.
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En hållbar dagvattenhantering med avseende på rening och fördröjning bedöms kunna
uppnås i framtiden om föreslagna dagvattenåtgärder (Norconsult, 2021-04-16) inom
respektive delavrinningsområde genomförs, samt att befintliga dagvattendiken inom
parkmarken behålls.
Efter rening kommer framtida föroreningskoncentrationer att minska jämfört med idag.
Föroreningsmängderna ökar något men i liten utsträckning. Det sker även en ytterligare
rening i marklagret som inte tas hänsyn till i StormTac-beräkningarna som ingår i
dagvattenutredningen.
Den sammantagna bedömningen är att föreslagen plan kommer ha liten påverkan på
möjligheten att uppnå satta miljökvalitetsnormer för Vingåkersån.
Vingåkersån ekologisk status
Vingåkersåns ekologiska status är enligt senaste klassning måttlig ekologisk status och
kemisk status är satt till uppnår ej god.
Betydande punktkällor inom Vingåkersåns avrinningsområde listade i VISS är:
reningsverk, bräddning av avloppsvatten och förorenade områden (exempelvis äldre
brandövningsplatser). Betydande diffusa källor är urban markanvändning, jordbruk,
enskilda avlopp och atmosfärisk deposition.
Kolsnaren ekologisk status
Sjön Kolsnaren är ca 11 km2 stor och ligger öster om Vingåker. Kolsnarens ekologiska
status är enligt senaste klassning dålig ekologisk status och kemisk status är satt till uppnår
ej god.
Betydande punktkällor inom Kolsnarens avrinningsområde är reningsverk och
förorenade områden.
Betydande diffusa källor är urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp och
atmosfärisk deposition.
Översvämningsrisk
Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering finns ett antal lågområden inom planområdet.
Lågområdena är lokaliserade vid grönytor i den norra delen av planområdet, kring
dagvattendammarna i slottsparken samt i söder vid den befintliga bensinmacken. Skalan
på Länsstyrelsens lågpunktskartering är relativt grov, 0,1 m – 1,0 m, men vid platsbesöket
bedömdes att djupet på dessa lågområden är i det lägre värdet av spannet. Därför bedöms
risken för att byggnader ska översvämmas vid skyfall som liten.
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Lågpunkter från Länsstyrelsens lågpunktskartering samt planområdets läge markerat i blått
(Länsstyrelsen Södermanlands län, 2021).

Vid extrem nederbörd eller vid extremt hög grundvattennivå förväntas dagvattensystemet
eventuellt inte ha kapacitet att avleda dagvattnet ut från området. Det är därför viktigt att
det finns fria avrinningsvägar för vattnet via markavrinning så att inga instängda områden
skapas där dagvatten kan bli stående. Föreslagna framtida ytliga avrinningsvägar finns
utritade i kartan över dagvattenlösningar nedan (Norconsult, 2021-04-16).
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Blå pilar visar föreslagen ytavrinning(Norconsult, 2021-04-16)

Befintlig dagvattenhantering
Befintliga dagvattendammar inom parkmarken tar under vår, sommar och höst emot
dagvatten från dagvattenledningsnätet. Under vintern avleds dagvattnet direkt till
Vingåkersån. Avrinningsområdet uppgår till ca 5 km2 (Vingåkers kommun,
1997). Utifrån erhållet ledningsunderlag bedöms dock att dagvatten från planområdet
endast når dagvattendammarna ytligt och inte via ledningsnätet. Dagvattennätet vid
orangeriet och Ringvägen bedöms utifrån ledningskarta avledas österut och mynnar i ett
av de två dagvattendikena inom parkmarken. Dagvattenhanteringen på norra sidan ån
består av ett öppet dike längsmed Henalavägen som leder ut i ån.
Föreslagen dagvattenhantering
Föreslagen exploatering leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat
föroreningsinnehåll i dagvattnet. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till
förändrade dagvattenflöden, varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida
dagvattensystem.
Området klassas som ”Gles bostadsbebyggelse” och flödesberäkningarna har därför
gjorts för ett klimatanpassat 2-årsregn vid fylld ledning, ett 10-årsregn för trycklinje i
marknivå samt ett 100-årsregn för marköversvämning, i enlighet med Svenskt Vattens
P110.
För att behålla befintlig hydrologisk balans behöver dagvatten fördröjas. Framtida
dagvattenflöden förväntas att öka jämfört med befintliga till följd av en större
hårdgörningsgrad, samt att en klimatfaktor på 1,25 har använts för framtida regn.
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Dagvatten föreslås att renas och fördröjas lokalt inom allmän platsmark respektive
kvartersmark innan det avleds till dagvattennätet och vidare till Vingåkersån. Där det är
möjligt att infiltrera dagvatten föreslås detta i första hand.
Planområdet delas av Vingåkersån vilket ger upphov till två delavrinningsområden norr
och söder om ån.
Höjdsättning
Området höjdsätts och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn
inte skadar byggnader. Fastighetsmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än
anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och
dränvatten ska kunna erhållas.

Princip för höjdsättning (Norconsult, 2021-04-16)

I det södra delavrinningsområdet kommer stora delar av området ha samma
markanvändning som idag och befintlig höjdsättning bibehålls.
För det norra delavrinningsområdet är utgångspunkten att befintlig höjdsättning bibehålls
i stort. En höjdpunkt föreslås i Henalavägen för att avleda dagvatten mot befintlig
dagvattenledning. Se karta över dagvattenlösningar ovan (Norconsult, 2021-04-16).
Blågröna dagvattenanläggningar och ekosystemtjänster
Genom att fördröja och rena dagvatten i öppna blågröna lösningar som svackdiken och
dammar tillförs ekosystemtjänster samt rekreativa och estetiska värden. Diken och
dammar kan utgöra viktiga livsmiljöer för både djur- och växtarter och främjar även
biologisk mångfald. Exempel på ekosystemtjänster som kan genereras med blågröna
lösningar är pollinering, luftrening och lekvatten. Andra fördelar med diken jämfört med
ledningar är att de har en trög avledning och således en förmåga att fördröja
och infiltrera dagvatten.
Genom att integrera dagvattenanläggningar med rekreativa och estetiska funktioner
skapas en upplevelserik och varierad miljö bra för både människor och natur.
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Dagvattenlösningar delavrinningsområde norr
För exploateringen i norr har en samlad dagvattenlösning tagits fram bestående av flera
olika system som samverkar för att ta hand om dagvatten i området.
Dagvattenlösningar inom allmän platsmark
På allmän platsmark föreslås en våt damm, ett svackdike, en torr damm samt träd med
underliggande skelettjord eller kolmakadam.
Den våta dammen föreslås att anläggas i parkytan centralt i bostadsområdet. Då det är
svårt att säkerställa drift och underhåll av åtgärder på kvartersmark under lång tid har den
våta dammen dimensionerats för att omhänderta dagvatten även från kvartersmark.
Svackdiket och den torra dammen föreslås att anläggas i sydöstra delen av
delavrinningsområdet. Syftet med svackdiket är att kunna avleda dagvatten ytligt från
närliggande kvartersmark som sedan samlas upp i den torra dammen. Där kan ytterligare
rening och fördröjning ske innan dagvattnet avleds till ledningsnätet.
Trädplanteringar med underliggande skelettjordar eller kolmakadam föreslås längs hela
Henalavägen. Skelettjorden eller kolmakadamen som anläggs i hårdgjorda miljöer har dels
i syfte att ge trädens rötter utrymme, men fungerar även som ett underliggande magasin
där gatudagvatten kan samlas och vara tillgängligt för träden, samt fördröjas och renas.
Dagvattenlösningar inom kvartersmark
Dagvatten från kvartersmark föreslås att fördröjas och renas i stenkistor, alternativt
dagvattenkassetter, innan avledning till dagvattennät i gatan. Där det är geotekniskt
möjligt föreslås att takdagvattnet infiltreras. Dagvatten från de flesta fastigheterna avleds
via ledningar i gatan, föreslaget svackdike eller via markavrinning till föreslagna
dagvattenåtgärder på allmän platsmark. Detta är fördelaktigt då det är svårt att
säkerställa drift och funktion på dagvattenanläggningar inom kvartersmark. De föreslagna
åtgärderna på allmän platsmark har därför dimensionerats för att kunna fördröja ett
klimatanpassat 10-årsregn från både kvartersmark och allmän platsmark.
Dagvattenlösningar delavrinningsområde syd
Markanvändningen i det södra delavrinningsområdet kommer inte att förändras i samma
utsträckning som för delavrinningsområde norr. Därför har förslag på åtgärder begränsats
till de nya fastigheter som skapas, samt för den nya serviceplatsen för husvagnar och
husbilar.
Orangeriet 4 och 5
För takdagvatten från de tillkommande fastigheterna vid orangeriet finns tre olika
alternativ: att det samlas upp i bevattningstunnor, avleds till underjordiskt magasin av
typen stenkista för infiltration, eller att det avleds till befintliga dagvattendammar på andra
sidan Bondegatan. Jordarterna vid orangeriet utgörs av sandig morän vilket borde ge goda
förutsättningar för infiltration. Om sidorna på det underjordiska magasinet är öppna kan
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dagvatten perkolera ner till grundvattnet. Takdagvatten är generellt rent och är därför
fördelaktigt att infiltrera för att bygga på grundvattenreserverna.
Bielke1
Det bedöms svårt att avleda dagvatten från fastigheten mot parkdammarna då det finns
befintliga dagvattenledningar i Ringvägen som avleder dagvattnet söderut. Befintliga
ledningar kan kopplas på även vid ny markanvändning.
I övrigt föreslås bevattningstunnor eller att dagvatten avleds till underjordiskt magasin av
typen stenkista för infiltration.
Servicestation för husbilar
Dagvatten från serviceytan för husbilar föreslås att avledas till en oljeavskiljare för att
minska risken för spridning av oljeföroreningar. Från oljeavskiljaren kan dagvattnet
avledas till ledningsnätet vilket mynnar i befintligt dagvattendike innan det når
Vingåkersån. I diket kan ytterligare fastläggning av föroreningar ske.
Parkbyggnader
Takdagvatten från den tillkommande komplementbyggnaden samt paviljongen inom
parkområdet bedöms som rent och föreslås därför att avledas ut på gräsytor för
infiltration.
1.23

Värme

Befintliga fjärrvärmeledningar finns inom planområdet med Solör Bioenergi Öst AB som
huvudman. Fjärrvärmeledningar finns inom planområdet och den planerade bebyggelsen
kan anslutas till dessa. Befintlig fjärrvärmeledning på fastigheten Orangeriet 4 behöver
flyttas.
1.24

Elförsörjning

Vattenfall AB har ledningar för el framdragna till området och anslutning ska ske till detta
elnät. Befintliga ledningar inom fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 och inom Bielke 1
kommer att behöva flyttas på grund av föreslagen exploatering. En översyn av områdets
kapacitet får under fortsatt planarbete visa om nya transformatorstationer behövs till följd
av den utbyggnad och förtätning som detaljplanen möjliggör samt om planområdet
behöver förstärkas med nya elkablar.
1.25

Bredband och tele

Inom planområdet innehar TeliaSonera Skanova Access AB fiber- och kopparnät. Inom
fastigheterna Åsen 2:6 och Åsen 2:8 bedöms befintliga ledningar behöva raseras till följd
av planerade byggrätter.
IP-only AB har tele-och fiberledningar inom planområdet. Inom fastigheterna Åsen 2:6
och Åsen 2:8 bedöms befintliga ledningar behöva flyttas till följd av planerade byggrätter.
Anslutning ska ske till de nät som finns framdragna till planområdet.
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1.26

Avfall

Planområdet ska försörjas av kommunal avfallshantering. För bostadshusen och
verksamhet/bostäder inom Åsen 2:8 kommer det att finnas fastighetsnära
insamlingsställen.
1.27

Förorenad mark

Se detaljerad redovisning under rubriken Miljötekniska markundersökningar.
Det är kommunens intention att byggrätter inom kvartersmark ska vara tillräckligt
utredda gällande föroreningar för att det ska varaa ekonomiskt möjliga att bebygga när
detaljplanen antas.
Åsen 2:6 och del av Säfstaholm 2:325
Utförda undersökningar inom Åsen2:6 samt del av Säfstaholm 2:325 utesluter inte en
liten risk för att det kan förekomma okända föroreningar, främst vid det Östra
området(del av Säfstaholm 2:325), där det förekommer fyllnadsmassor.
Detaljplaneändringen bedöms dock vara genomförbar baserat på människors hälsa
och miljö.

Bielke1
Undersökningarna inom Bielke1 utesluter inte risken för att det kan förekomma
okända föroreningar inom detaljplaneområdet, under befintliga cisterner eller under
byggnaden. Undersökningen tyder dock på att det inte förekommer någon stor
utbredning av eventuella föroreningar. Vid en exploatering bör kompletterande
provtagning i anslutning till cisterner, pumpar, centralpåfyllning samt under befintlig
byggnad utföras och eventuellt förorenade massor omhändertas. En eventuell
exploatering bedöms dock som teknisk och ekonomiskt genomförbar och en
planändring som möjlig.
I plankartan följs identifierade riskområden upp genom en administrativ bestämmelse om
villkor för lov. Bestämmelsen återfinns där kvartersmark för fastigheten Bielke 1.
Bestämmelsen anger att startbesked inte får ges för nybyggnation förrän markens
lämplighet för planlagd användning har säkerställts genom att eventuella
markföroreningar har avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits.
1.28

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk utredning har genomförts inom planområdet. Underlag, slutsatser och
rekommendationer presenteras i ”Tekniskt PM Geoteknik” (NollTre Konsult AB, 202005-15), utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas i den separata handlingen
”Markteknisk undersökningsrapport, MUR” (NollTre Konsult AB, 2020-05-15). Inom
Åsen 2:6 är säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott längs Vingåkersån inte tillräckligt hög för
att området ska kunna planläggas utan krav på geotekniska förstärkningsåtgärder
och/eller belastningsrestriktioner. I plankartan följs identifierade risker för stabilitetsbrott
upp genom bestämmelser om grundläggning, högsta tillåtna tillskottsbelastning och
förstärkningsåtgärder. Utförda stabilitetsberäkningar är utförda med ett medelvärde på
lerans skjuvhållfasthet, lokalt förekommer betydligt lägre värden och vid ytterligare
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utredning och/eller dimensionering av förstärkningsåtgärder krävs ytterligare geotekniska
undersökningar.
Vid exploatering av Åsen 2:6 ålägger sig exploatören att genomföra de undersökningar
och geotekniska förstärkningsåtgärder som krävs för en säker bebyggelse.

Ekonomiska frågor
Kostnadsfördelning
Genomförandet av detaljplanen innebär investeringskostnader för kommunen vid
ombyggnation av Henalavägen, anläggning av torg intill fastigheten Bielke 1 samt
eventuell flytt av busshållplats. Det blir också kostnader för iordningställande av allmän
platsmark längsmed ån samt serviceanläggning för husbilar.
Framdragning av ledningar för allmänt vatten och spillvatten fram till förbindelsepunkt
bekostas av kommunen genom Vingåker Vatten och Avfall AB och en anläggningsavgift
per fastighet tas ut enligt gällande VA-taxa när förbindelsepunktens läge meddelas.
Kostnader för fastighetsbildning betalas av den aktuella fastighetsägaren.
Förrättningskostnader debiteras enligt lantmäteritaxan.
Ledningsägarna bekostar förläggning av nya ledningar med tillhörande anläggningar.
Fastighetsägare svarar för eventuella anslutningsavgifter till tekniska ledningsnät för de
blivande fastigheterna. Fastighetsägare bekostar flytt av befintliga ledningar som föranleds
av detaljplanen. Fördelning av kostnader för omläggning av befintliga ledningar ska ske
mellan ledningsägare och fastighetsägare.
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov om inte särskilt avtal finns där
kostnaderna för detaljplanen reglerats.
Inom Åsen 2:6 och 2:8 bekostar exploatören iordningställandet av allmän platsmark
planlagd som gata, park och torg.
Andra fördelningar avses regleras genom exploateringsavtal.
Inlösen, ersättning
En övergripande konsekvens av att detaljplanen genomförs är att mark byter ägare. Detta
gäller kvartersmark som ska övergå till allmän platsmark eller mark i kommunens ägo
som blir del av kvartersmark. Avtal om fastighetsreglering ska tecknas mellan kommunen
och fastighetsägare där en reglering blir nödvändig. Överföring av markområden ska i
första hand ske genom fastighetsreglering.

138

83 (83)
Medverkande tjänstemän
Olle Söderström
Samhällsplanerare och planarkitekt
Erik Olsson
Arkitekt SAR/MSA, Plan- och byggchef/Kommunarkitekt
Tony Ljungberg
Byggnadsinspektör och Bygglovshandläggare
Lina Ljungqvist
Trafikingenjör
Planhandlingar har arbetats fram i samarbete med Etyd AB (Sanna Alm,
planeringsarkitekt och Joseph Laster, arkitekt).
Vingåker, 2021-10-18
Samhällsbyggnadsenheten
Susanne Jaktlund
Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadsnämndens
beslut
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

2020-10-20

139
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A2

I bottenvånings fasader mot Bondegatan ska bröstningshöjd för fönster vara mellan 0-45 cm från
färdigt golv, 4 kap 16 §

f 10

I bottenvånings fasader mot gata och torg ska bröstningshöjd för fönster vara mellan 0-70 cm från
färdigt golv, 4 kap 16 §

f 11

Huvudentréer skall placeras mot gata och/eller torg, allmän platsmark,

f 12

Huvudentréer skall placeras mot gågata, allmän platsmark,

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

f 13

Takterrasser integrerade i takets lutning eller anlagda på platta tak får finnas,

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap 5 §

f 14

Takterrasser integrerade i takets lutning får finnas,

f 15

Tak får förses med takkupor som får uppta högst en tredjedel av takets längd från takfoten räknat.
Respektive takkupa får göras maximalt 1,4 meter bred, 4 kap 16 §

f 16

Balkonger får finnas mot gårdsmiljö och kraga ut maximalt 1,75 meter från fasad,
ovan prickmark, 4 kap 16 §

f 17

Balkonger får, över prickmark, korsmark och allmän platsmark, kraga ut maximalt 1,5 meter från
fasad. Över allmän platsmark ska balkonger placeras med en fri höjd om minst 3,0 meter från mark.
Balkongräcken ska utformas så att de blir genomsiktliga, 4 kap 16 §
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Lokalgata

f 19

Byggnad får ej förses med balkonger, takkupor och takterrasser,

f 20

GATA3

Gågata

Byggnad får ej förses med takkupor, takterrasser, utkragande balkonger och skärmtak, med
undantag för mindre skärmtak som får anläggas ovanför entré mot gata, 4 kap 16 §

f 21

GÅNG

Gångväg

Räcken på exempelvis franska balkonger och trappor ska utformas så att de blir
genomsiktliga, 4 kap 16 §

f 22

Andel glasad yta i byggnadens fasad ska vara minst 60 procent,

CYKEL

Cykelväg

f 23

PARK1

Park

NATUR

Naturområde

Byggnader inom fastigheterna Orangeriet 4 och 5 ska ges en enhetlig utformning enligt följande;
Fasader med regelbunden fönstersättning.
Fasader ska utföras i puts och ges en ljus kulör som ska harmoniera med kulören på befintlig
huvudbyggnad inom fastigheten Orangeriet 3, exempelvis bruten vit eller ljust gul.
Sockeln ska bekläs med grå natursten eller puts i mörk kulör, exempelvis mörkgrå, tydligt
avvikande från fasadens kulör.
Fönsterdörr- och fönsteromfattningar ska ges en putskulör med avvikande nyans mot
fasadens puts som ska harmoniera med kulören på den befintliga huvudbyggnadens
fönsterdörr- och fönsteromfattningar inom Orangeriet 3.
Dörr- och fönsterkarmar ska ges en mörk kulör, exempelvis en rödbrun eller engelsk röd kulör.
Detaljer i fasad, såsom hängrännor, ska utföras i svart eller mörkgrå plåt.
Balkonger får endast finnas i fasad mot söder och kraga ut maximalt 1,5 meter från fasad.
Balkongräcken ska utformas så att de blir genomsiktliga.
Tak ska utföras valmat med maximalt 30 cm takutsprång. Taktäckning ska vara av svart eller
mörkgrå plåt alternativt enkupigt tegel.
Fasader ska utformas utan synliga byggnadselementskarvar, 4 kap 16 §

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap, 4 kap 8 §
PARK2

C

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
Kvartersmark , 4 kap 5 §
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Angöring och parkering, markytan får ej asfalteras utan ska i huvudsak utgöras av grus
alternativt stenmjöl. Vid förändring av markens höjd genom utfyllnad, för att ta upp nivåskillnad
mellan byggrätterna och befintlig infartsväg från Ringvägen, ska en stödmur placeras längs
användningsgräns mot planlagd parkmark. Kvarvarande nivåskillnader tas upp i etapper med
trappor och låga murar som ej överskrider en höjd av 0,50 meter. Utformning av markytan ska
ske i enlighet med det gestaltningsprogram som tillhör denna detaljplan (sid. 44-49), 4 kap 10 §

n3

Parkering, markytan ska utgöras av grus alternativt stenmjöl,

n4

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

1-4 8

33
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k2

Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, fasadutformning, detaljering,
färgsättning, material, dörrar och tak ska bibehållas. Ursprunglig fönstersättning och
fönsterindelning från byggnadens tid som orangeri ska vara vägledande vid ändring. Tak ska
täckas med enkupigt tegel, 4 kap 16 §

k3

Byggnadens karaktär med avseende på volym, fasadutformning, färgsättning, fönster och
fönstersättning, dörrar och tak ska bibehållas, 4 kap 16 §

Dike för dagvattenhantering med en nutjämningsvolym om cirka 64 kubikmeter,

4 kap 5 §

bro 1

Gång- och cykelbro, vatten får byggas över med en bro som får göras maximalt 3 meter bred,

bro 2

Bro, vatten får byggas över för att komplettera/bredda befintlig bro,

paviljong

Paviljongbyggnad, högsta totalhöjd är 4,5 meter. Byggnaden ska utformas som öppenarea,

parkering 1

Kantstensparkering,

gång- och cykeltrafik

Marken är avsedd för gång- och cykeltrafik,

4 kap 5 §

Skydd av kulturvärden
Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Underhåll ska ske med traditionella material
och metoder, 4 kap 16 §

q2

Befintligt trädbestånd ska bibehållas och skötas. Vård- och underhållsarbeten samt nyplantering
och återplantering av träd ska ske i samråd med natur- och kulturvårdskunnig och ske på ett
sådant sätt att natur- och kulturhistoriska värden inte minskar. Befintliga träd får endast fällas av
ålders- eller sjukdomsskäl och/eller i de fall träd utgör en säkerhetsrisk, exempelvis i form av träd
för tätt inpå tillkommande byggnad. Även befintliga träd som skymmer historiska siktlinjer, se
bestämmelse q4, och bedöms sakna skyddsvärde får fällas i samråd med med natur- och
kulturvårdskunnig, 4 kap 16 §

q3

Parkytan ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Marken ska hållas öppen och får ej förses med
vägar, stigar eller hårdgjorda ytor, 4 kap 16 §

q4

Parkytan ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Särskilt viktiga karaktärsdrag som ska
bibehållas och skötas utöver trädbeståndet;
De stora öppna gräsytorna.
Inslag från den engelska parkens ideal med böljande naturliga former i stigars
sträckningar och dammarnas avgränsningar.
Inslag från den regelbundna franska stilen med barockens ideal, detta i form av raka
promenadvägar öster om Säfstaholms slott.
Vid förändringar i gångsystem ska hänsyn tas till historiska sträckningar, till upplevelsevärden,
vyer och historiska siktlinjer. Identifierade siktlinjer som ska värnas; från slottet mot orangeriet,
från slottet mot kyrkan, från Bondegatan mot slottet och från slottet mot åkermarken öster om
planområdet, 4 kap 16 §

4 kap 5 §

4 kap 5 §
4 kap 5 §

4 kap 5 §
4 kap 5 §

q2

Se bestämmelseformulering under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark och
underrubriken Skydd av kulturvärden, 4 kap 16 §

q3

Se bestämmelseformulering under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark och
underrubriken Skydd av kulturvärden, 4 kap 16 §

q4

Se bestämmelseformulering under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark och
underrubriken Skydd av kulturvärden, 4 kap 16 §

Mark och vegetation
tillskottsbelastning

Tillskottsbelastning i form av markuppfyllnad får ej överstiga 5 kPa (0,5 ton per kvm),
markuppfyllnader ska minimeras då även små uppfyllnader kan generera sättningar , 4 kap 5 §

träd

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

+0.0

Markens höjd över angivet nollplan,

4 kap 5 §

4 kap 5 §

29

m1

Skydd
förstärkningsåtgärder

Skydd mot störningar
Bostäder och dess uteplatser ska utformas så att gällande riktvärden i förordningen om trafikbuller innehålls.
Inomhus gäller föreskrivna riktvärden i Boverkets byggregler, 4 kap 12 §

Erforderliga åtgärder, i form av exempelvis erosionsskydd, avschaktningar och/eller
stabilisering med kalkcementpelare, ska vidtas mot risk för stabilitetsbrott längs Vingåkersån. Val
av åtgärder ska ske med beaktande av naturvärden och fördjupade geotekniska undersökningar
krävs för dimensionering av åtgärder, 4 kap 12 §

Uteplatser får ej placeras norr om byggrätt längs Bondegatan, ej heller längs den södra
fastighetsgränsen mot fastigheten Bielke 2. Bullerskärm med en höjd av 1,8 meter ska placeras
direkt söder om bostädernas gemensamma uteplats/innergård, 4 kap 12 §
Uteplatser inom Orangeriet 4 och 5 får ej placeras norr om byggrätterna. Uteplats intill
byggrätternas södra fasader inom Orangeriet 4 kan klaras utan bullerskyddsåtgärd om placering
sker i hörnet mellan de två byggrätterna. Uteplats intill byggrättens södra fasad inom Orangeriet
5 behöver ej förses med bullerskyddsåtgärd. För övriga placeringar behöver uteplats förses med
bullerskyddsåtgärd intill uteplats med syfte att skapa skydd från buller från Bondegatan eller
Västra Stambanan, 4 kap 12 §

m2

Stängsel och utfart
4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft,

4 kap 21 §

Strandskydd

e 1 - xxx

Största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea,

e2

Byggrätt ska utnyttjas till minst 95 procent, detta för att åstadkomma en enhetlig utformning av
byggrätterna, 4 kap 11 §

Ändrad lovplikt

e3

Egenskapsområdet får endast inrymma en byggnad. Komplementbyggnader såsom garage,
carport och förråd tillåts ej, 4 kap 11 §

Inom hela planområdet gäller utökad lovplikt för lovbefriade åtgärder, nybyggnader och tillbyggnader, enligt 9 kap 4 § och
4a - c §§ plan- och bygglagen, 4 kap 15 §

e4

Egenskapsområdet får endast inrymma ett enbostadshus samt tillhörande
komplementbyggnader, 4 kap 11 §

Inom områden med bestämmelserna q2, q3, träd och n4 krävs marklov för trädfällning samt för plantering av träd,

4 kap 11 §

a1

Strandskyddet är upphävt,

a2

4 kap 17 §

4 kap 15 §

Området är att betrakta som en särskilt värdefull miljö. Bygglov krävs för alla typer av
fasadändringar samt för tillbyggnader och påförande av utvändiga tekniska anläggningar,

4 kap 11 §

4 kap 11 §

a3

Fastighetsstorlek

100 meter

UPPLYSNINGAR

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD

För att få göra arbeten i eller nära vatten, såsom muddring och anläggande av bro
och brygga, krävs alltid en anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11
kap. miljöbalken.

Se intilliggande illustration.

Inom planområdet återfinns arter som omfattas av artskyddsförordningen och som
således är lagskyddade. Även rödlistade arter, av vilka ett flertal är kopplade till
gamla träd och död ved, har noterats. Till detaljplanen finns genomförd
naturvärdesinventering samt trädinventering.

q1

4 kap 15 §

Villkor för lov

37.5

I detaljplanens parkområde sydöst om orangeriet finns ett naturminne i form av
moderträdet till Säfstaholmsäpplet. Trädet är ett naturminne reglerat av 7 kap 10 §
miljöbalken.

Byggnad får inte rivas. I händelse av olycka, till exempel brand, får byggnaden återuppföras likt
befintlig byggnad , 4 kap 16 §
Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, fasadutformning, detaljering,
färgsättning, fönster och fönstersättning, dörrar och tak ska bibehållas. Taktäckning ska vara av
falsad plåt i skivtäckning, 4 kap 16 §

Strandskyddslinjer, 100 meter från strandlinje tillhörande Vångåkersån,
en damm i parken respektive diket i öster

Ytor där strandskyddet upphävs av kommunen

Startbesked får inte ges förrän förorenad mark har sanerats så att värdena för känslig
markanvändning uppnås, 4 kap 14 §

Markreservat
Minsta fastighetsstorlek för radhus är 120 kvm och största fastighetsstorlek är 200 kvm,

4 kap 11 §

Höjd på byggnadsverk

Arbeten i strand- och vattennära områden kan även beröras av annan lagstiftning
med krav på andra tillstånd.

4 kap 9 §

k1

Marken får endast förses med komplementbyggnader,

2:200>1

I strandskyddat område (det vill säga där strandskyddet ej är upphävt i detaljplanen)
krävs även dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18§ miljöbalken.

4 kap 10 §

Utformning av allmän plats
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Tillskottsbelastning i form av markuppfyllnad får ej överstiga 20 kPa (2 ton per kvm),
markuppfyllnader ska minimeras då även små uppfyllnader kan generera sättningar,

C

Marken ska vara tillgänglig för dagvattenåtgärd med en fördröjningssvolym om cirka 64
kubikmeter, 4 kap 5 §
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Grundkarta till detaljplan
Sävstaholm

h1

Högsta nockhöjd är 6,5 meter,

4 kap 11 §

h2

Högsta nockhöjd är 8,5 meter,

4 kap 11 §

h3

Högsta nockhöjd är 9,0 meter,

4 kap 11 §

h4

Högsta nockhöjd är 10 meter,

h5

Högsta nockhöjd är 10,5 meter,

h6

Högsta nockhöjd är 12 meter,

4 kap 11 §

h7

Högsta nockhöjd är 17 meter,

4 kap 11 §

h8

Högsta nockhöjd är 47,5 meter över angivet nollplan,

h9

Nockhöjden ska vara mellan 45,0 meter och 45,8 meter över angivet nollplan,

h 10

Högsta totalhöjd är 4,0 meter,

4 kap 11 §

h 11

Högsta totalhöjd är 4,5 meter,

4 kap 11 §

h 12

Högsta totalhöjd är 5,5 meter,

4 kap 11 §

u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

z

Markreservat för allmännyttig körtrafik,

x

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik,

4 kap 6 §

4 kap 6 §
4 kap 6 §

ILLUSTRATION
Illustrationslinje
Strandskyddslinje (100 meter upp på land)

4 kap 11 §

Inmätta träd

4 kap 11 §

Inmätta fällda träd
4 kap 11 §
4 kap 11 §

Till planen hör:
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram
Fastighetsförteckning

Behovsbedömning
Illustration
Samrådsredogörelse
Volymstudier

Konsekvensbedömning

Takvinkel
o1

Takvinkeln ska vara mellan 5 och 40 grader,

o2

Takvinkeln ska vara mellan 11 och 15 grader,

4 kap 11 §

o3

Takvinkeln ska vara mellan 20 och 31 grader,

4 kap 11 §

o4

Takvinkeln ska vara mellan 25 och 38 grader,

4 kap 11 §

Detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m fl

4 kap 11 §

Placering
p1

Byggnad ska placeras i förgårdslinje, egenskapsgräns mot gata, allmän platsmark,

p2

Byggnad ska placeras högst en meter från egenskapagräns mot torg, allmän platsmark, 4 kap 16 §

p3

Byggnad ska placeras i egenskapsgräns mot Bondegatan, allmän platsmark, 4 kap 16 §

4 kap 16 §

Vingåkers kommun

Södermanlands län

Beslutsdatum

Instans

Godkännande

Granskning
Antagande

Utformning
Nedanstående utformningsbestämmelser är baserade på de principer, avseende utformning av ny bebyggelse, som
beskrivs/illustreras i det gestaltningsprogam som tillhör denna detaljplan:
f1

Fasader mot gator och gårdsmiljö ska teckna sig som två våningar under takfot,

f2

Fasader mot gator och gårdsmiljö ska teckna sig som två våningar under takfot.
En tredje våning får tecknas i gavelfasad, 4 kap 16 §

f3

Fasader ska teckna sig som två våningar under takfot.
En tredje våning får tecknas i tak och gavel, 4 kap 16 §
Fasader ska teckna sig som två till fyra våningar under takfot

4 kap 16 §

Laga kraft

Upprättad 2021-09-27

Reviderad 2021-XX-XX

Olle Söderström
Samhällsplanerare

Namn Efternamn
Xxxx

Dnr 2016/231
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Samrådsredogörelse – Detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m.fl.
Samrådsredogörelsen samlar yttranden som har kom in under samrådet för detaljplanen. Yttranden
från fastighetsägare inom planområdet redovisas inte här då deras synpunkter tas om hand i enskilda
dialoger med respektive fastighetsägare.
Vingåkers kommun, 2021-10-18.
Länsstyrelsen
• Länsstyrelsen ser positivt på att
kommunen tagit fram en översiktlig
miljöteknisk mark-undersökning
(Structor 2020-06-23) och anser att de
rekommenderade kompletterande
grundvatten- och jordprovtagningarna
ska genomföras.
• Det ska tydligt framgå vilka eventuella
åtgärder av markföroreningar som
krävs, var de ska utföras samt när i
tiden de ska genomföras.

•

•

•

•

Länsstyrelsen anser att
planbeskrivningen behöver
kompletteras med en redogörelse av
eventuell påverkan från transporter
av farligt gods på järnvägen.
En dagvattenutredning kommer att
tas fram inför granskningsskedet.
Länsstyrelsen anser att den även bör
omfatta översvämningsrisker.
Planbeskrivningen behöver
kompletteras med resonemang kring
detta och åtgärder säkras genom
planbestämmelser.
I planbeskrivningen behöver
tillgänglighet för samhällsviktiga
funktioner (exempelvis hemtjänst,
räddningstjänst) beskrivas.
Inom planområdet finns tekniska
anläggningar vilka ligger inom
gränsområden för översvämning eller
i lågpunkter varför det kan vara

Kompletterande prover har tagits och
resultaten har förts in i planbeskrivningen.
Föreslagen plan bedöms kunna genomföras
utan risk för människors hälsa.

I stort så bedöms inga åtgärder behöva utföras
för att uppnå riktvärdena för KM med undantag
för fastigheten Bielke1 där föroreningar ej kan
uteslutas. Eventuella föroreningar har dock inte
fått större spridning i marken eller ut i
grundvattnet varför området bedöms möjlig att
bebygga utan risk för människors hälsa och med
en rimlig ekonomi. Villkor om lov har angetts:
a3 - startbesked får inte ges förrän förorenad mark har
sanerats så att värdena för känslig
markanvändning uppnås, 4 kap 14 §

En redogörelse kring farligt gods har lagts till i
planbeskrivningen.

Dagvattenhantering och översvämningsrisker
har hanterats i plankarta och planbeskrivning
under rubriken ”Dagvatten och
översvämningsrisk”. Risken för översvämningar
bedöms som liten.
Genomförande av höjdsättning av kvartersmark
och gata samt utbyggnad av
dagvattenhanteringen kommer regleras i ett
exploateringsavtal mellan kommun och
byggherre.
Har beskrivits i planbeskrivningen under
rubriken ”Tillgänglighet för samhällsviktiga
funktioner”. Tillgängligheten bedöms som god
med väl tilltagna gator som leder in i området.
Risken för översvämningar inom planområdet
bedöms som liten. Inga tekniska anläggningar
ligger i en lågpunkt med risk för översvämning.
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lämpligt att se över eventuella
skyddsbehov.
Det framgår inte tydligt av den
geotekniska utredningen om
förstärkningsåtgärder utefter
Vingåkersån är en förutsättning för att
område 1 och 4 ska kunna utvecklas
enligt planförslaget. Om så är fallet
behöver det säkerställas att
förstärkningsåtgärder ska färdigställas
innan den övriga utvecklingen.
Länsstyrelsen påpekar att vissa delar
av planområdet även är identifierade
som lågpunkter med risk för
översvämning vid skyfall varför
höjdsättning kan bli viktigt för skydd
av infrastruktur och byggnader, där
samtidig begräsning av
markbelastningen bör beaktas i vidare
utredning avseende översvämning vid
skyfall.
Länsstyrelsen anser att kommunen
bör inhämta synpunkter på
planförslaget från Statens geotekniska
institut (SGI) inför granskningen.
Planen måste tydligt redovisa vilka
åtgärder som kommunen avser att
tillåta genom upphävande av
strandskydd i detaljplan och vilka
åtgärder som avses att tillåtas i senare
dispensprövning.
Som särskilt skäl för hela
planområdet har kommunen angett
att åtgärderna tillgodoser ett
angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området
(tätortsutveckling). Länsstyrelsen
anser att planförslaget tydligare
måste redovisa överväganden kring
alternativa lokaliseringar i syfte att
undvika att ta strandskyddad mark i
anspråk samt att det inte är möjligt
att åberopa detta skäl för hela
planområdet.
Inom vattenområde W1 - W3 föreslås
att strandskydd fortsatt ska gälla,
men detaljplanen ger samtidigt
byggrätt för bryggor och broar.
Kommunen anger att anläggningar

Det framgår att fördjupade geotekniska
utredningar behövs för specifika delar och
åtgärder längsmed Vingåkersån. Parallellt med
detaljplanen görs även en ansökan om
vattenverksamhet inom vilken mer specifika
åtgärder kommer utredas. Att markens
säkerhet mot skred säkerställs innan bebyggelse
påbörjas regleras i ett exploateringsavtal mellan
kommun och byggherre.
Exploatering av område 4 utgår.
Höjdsättningen är viktig för att inte vatten ska
bli stående inne i området vid kraftiga regn.
Höjdsättning beskrivs mer utförligt i den
dagvattenutredning som gjorts. Det står även
mer i planbeskrivningen under rubriken
”Dagvatten och översvämningsrisk”.
Höjdsättning kommer regleras i ett
exploateringsavtal mellan kommun och
byggherre.
Synpunkter har inhämtats under
samrådsskedet. SGI:s synpunkter finns
redovisade i denna samrådsredogörelse.
Har förtydligats.

Planbeskrivningen har kompletterats med en
redovisning av alternativa lokaliseringar och
finns att hitta under rubriken ”Upphävande av
strandskydd - Rimliga alternativa placeringar”.

En intresseavvägning gentemot strandskyddets
syften har gjorts och genomförandet av
byggrätterna utreds vidare i ansökan om
vattenverksamhet.
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ska prövas genom dispens när
lämpliga lägen har identifierats.
Länsstyrelsen anser att möjligheten
att upphäva strandskydd inom dessa
områden ska prövas i sitt
sammanhang i planprocessen och
inte genom enskilda dispenser.
Särskilda skäl för upphävande av
strandskyddet ska anges och en
intresseavvägning gentemot
strandskyddets syften ska göras.
Länsstyrelsen bedömer att det inte är
lämpligt att anlägga föreslagna
bryggor och broar då platsens
geotekniska förutsättningar kan
innebära krav på muddring och
förstärknings-åtgärder som kan få
stora konsekvenser för naturmiljön.

Åsen 2:6 och 2:8

Länsstyrelsen delar inte kommunens
bedömning att områdena är
ianspråktagna sedan tidigare på ett
sätt som gör att de bedöms sakna
betydelse för strandskyddets syften.
De särskilda skäl som kommuner
anger för upphävande av
strandskyddet samt
intresseavvägningen gentemot
strandskyddets syften behöver
nyanseras och preciseras.
På grund av områdets höga
naturvärden anser Länsstyrelsen att
detaljplanen behöver säkerställa att
det inte kan uppföras attefallshus
inom område med byggnadsförbud
(prickmark) inom de föreslagna
tomterna mot ån.
Länsstyrelsen bedömer att delar av
Orangeriet 4 och 5 är
allemansrättsligt tillgängligt idag,
samt att området innehåller höga
naturvärden. Länsstyrelsen delar
bedömningen att området är väl
avskilt och att det därför kan finnas
särskilt skäl att upphäva
strandskyddet, men kommunen
behöver tydligare redovisa på vilket

Kommunens bedömning med stöd i
genomförda geotekniska utredningar både
inom och utanför planområdet samt pågående
förstärkningsåtgärder inom andra sträckor av
Vingåkersån är att bryggor och broar kan
anläggas, att lämplig grundläggning kan
åstadkommas samt att de restriktioner i
tillskottsbelastning som krävs kan följas. Det
specifika genomförandet utreds vidare i
ansökan om vattenverksamhet.
Har preciserats. Det är främst fastigheten Åsen
2:6 som ligger inom strandskyddet område och
delar av fastigheten bedöms i anspråkstagen
sedan tidigare på ett sätt som gör att de
bedöms sakna betydelse för strandskyddets
syften.
Föreslagen exploatering bedöms även vara av
stor vikt för tätortsutvecklingen och
landsbygdsutvecklingen.

Utökad lovplikt har satts för att förhindra att
prickad mark bebyggs.
Även bestämelsen:

e3 - Egenskapsområdet får endast inrymma en byggnad.
Komplementbyggnader såsom garage,
carport och förråd tillåts ej, 4 kap 11 §

Har preciserats. Området har en svag koppling
till själva strandområdena och utgör inte eller är
del av någon biologiskt betydelsefull
övergångszon mellan land och vatten som är
den typ av biologiskt värdefulla områden som
beskrivs i förarbetena till
strandskyddslagstiftningen (Prop. 2008/09:119)
och som strandskyddet syftar till att värna.
Höga naturvärden är kopplade till de höga
lövträd som växer här. I övrigt är det endast
gräsmatta utan naturvärden. Träden skyddas i

143

sätt intresset av att ta området i
anspråk på det sätt som avses med
planen väger tyngre än
strandskyddets syften.

•

•

•

plankartan och får alltså ett starkare skydd än
idag. Exploateringen påverkar inga befintliga
träd.
Fastigheterna är också delvis i anspråkstagna på
ett sätt som anses sakna betydelse för
strandskyddets syften. Orangeriets hemfridszon
sträcker sig delvis ut över gräsytan framför
orangeriet. Här finns även idag två befintliga
byggrätter vilka i föreslagen plan anpassas till
natur- och kulturmiljövärden. Området är
främst av visuellt intresse för allmänheten och
en del av fastigheterna planläggs därför som
park där strandskyddet fortsatt gäller.
Inom slottsområdet möjliggör planen Husbilsparkeringen utgår.
Övriga byggrätter och kvartersmark är anknutna
nya byggrätter inom allmän
till verksamheten på slottet med tillhörande
platsmark (växthus och paviljong)
och kvartersmark (besöksanläggning, slottspark och tar ianspråk mark som har varit
ianspråkstagen både i dagsläget och historiskt.
kultur/fritidsverksamheter, kontor,
Byggrätterna anpassar sig efter den engelska
centrum) samt
parkmiljön och utgör inslag som friliggande
odlingslotter/tematiska trädgårdar
paviljonger med olika funktioner för att stärka
och husbilsparkering. Som särskilt
verksamheterna i parken.
skäl för att upphäva strandskyddet

anger kommunen att området behövs
för att utvidga en pågående
verksamhet och att
utvidgningen/kompletteringen inte
kan genomföras utanför området.
Länsstyrelsen efterfrågar en
redovisning av det underlag som
ligger till grund för kommunens
bedömning att det är möjligt att
upphäva strandskyddet med angivet
skäl.
Länsstyrelsen bedömer att området
för husbilsparkeringen är
allemansrättsligt tillgängligt idag och
att uppställningsplatsen för husbilar
kommer att upplevas som
privatiserande.
Som särskilt skäl för att upphäva
strandskyddet för sentida tillägg till
slottet, anger kommunen att
områdena är ianspråktagna sedan
tidigare på ett sätt som gör att de
bedöms sakna betydelse för
strandskyddets syften. För att det ska
vara möjligt att åberopa detta skäl
behöver det redovisas att dessa
tillbyggnader har tillkommit lagligt.

Området utgår

Sentida tillägg i slottsparken är den röda
ekonomibyggnaden och det lilla
lusthuset/teaterbyggnaden.
I övrigt finns inga tillbyggnader där
strandskyddet upphävs. Kvartersmark kring
slottet anses nödvändig för slottets verksamhet.
I övrigt föreslås ramper anpassas i utformning
till Slottet och en annan lösning för fläktrum på
sikt utföras. Sophus utgår.
Fläktrummet har godkänt bygglov.
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•

Gallring för siktlinje bedöms inte
förenligt med strandskyddets syften.

•

Kemisk status är i dagsläget inte
redovisat i planbeskrivningen och
behöver tillföras.
Samtliga av ovanstående faktorer har
en miljökvalitetsnorm som ska vara
god. Om planen påverkar några av
dessa faktorer negativt genom till
exempel dagvattenutsläpp kan den
komma att överprövas av
Länsstyrelsen. Dessa faktorer kan
därför med fördel tas med i och
utredas i den kommande
dagvattenutredningen.
Buller
Då planen möjliggör bostäder ska
planbeskrivningen innehålla en
redovisning av de beräknade värdena
för omgivningsbuller, i enlighet med 4
kap. 33 a § PBL. Redovisningen ska
gälla beräknade värden vid
bostadsbyggnadens fasad och vid en
uteplats i anslutning till byggnaden.
En naturvärdesinventering har tagits
fram för området. Länsstyrelsen anser
att planförslaget inte är anpassat i
tillräcklig hög grad till de åtgärder som
naturvärdesinventeringen anger.
Inom identifierade naturvärdesobjekt
med naturvärdesklass 2, högt
naturvärde, dvs område 10, 11, 12
och 13, har rekommendationen, att
områdena bör undantas från
exploatering, inte följts.

•

•
•

•

•

Ska ej genomföras. En skötselplan ska tas fram i
samarbete med kulturvårdskunnig och utformas
med beaktande av naturvärden.
Har lagts till under rubriken Dagvatten och
översvämningsrisk
Planens påverkan på kemisk status har utretts
inom dagvattenutredningen.
Föroreningskoncentrationen bedöms minska
om rekommenderade dagvattenlösningar
genomförs.

Finns beskrivet i planbeskrivningen

En fördjupad analys har gjorts av naturvärdena
särskilt inom område 13. Vidare diskussioner
har förts med Ekologigruppen som genomfört
utredningen. Tittar man i detalj på området så
är naturvärdena kopplade till vissa skyddsvärda
träd samt rödlistade arter som lever på död ved
från Alm. Området är i övrigt privat
bostadsträdgård med grusade ytor, rabatter och
gräsmatta. En del har stora inslag av invasiva
arter och där är naturvärdena kopplade till död
ved från Alm. Ett resonemang kring hur
naturvärdena skyddas och kan utvecklas förs i
planbeskrivningen. Bland annat genom att flytta
död ved till områden där de har bättre
spridningsmöjligheter i skogsområden med
längre kontinuitet samt att skyddsvärda träd
skyddas med planbestämmelse.
Utredningar kring förstärkningsåtgärder
Det finns mindre områden med
längsmed Vingåkersån görs i samband med
förekomst av de rödlistade arterna
ansökan om vattenverksamhet som pågår
Veckticka och Kandelabersvamp som
parallellt med detaljplaneringen. Arterna
klassas som nära hotad (NT). Den
tjockskaliga målarmusslan klassas som skyddas genom åtgärder föreslagna i
artinventeringen för målarmussla och finns
starkt hotad (EN) och det finns
redovisade i planbeskrivningen. Det innebär att
påtaglig risk för grumling och negativ
stråket längsmed ån sköts på ett sätt så att den
påverkan på målarmusslor vid
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åtgärder vid vatten i samband med
förstärkningsåtgärder. Planförslaget
behöver redovisa hur dessa arter ska
skyddas vid en exploatering.
Länsstyrelsen bedömer att
planförslaget i huvudsak tillgodoser
områdets höga kulturvärden.
Utförliga planbestämmelser finns för
att skydda befintlig bebyggelse och
anpassa ny bebyggelse till miljön samt
för att bevara och stärka strukturella
värden som å-rummet, vägnät och
dammar. Bestämmelserna kan dock
vinna på att renodlas.
Länsstyrelsen bedömer dock att vissa
delar av området är särskilt känsligt
för nya tillägg. Föreslagna nya
bostäder norr om orangeriet riskerar
att skada kulturmiljön och bör därför
utgå. Bebyggelsen inom Åsen 2:6 och
2:8 behöver studeras vidare och
anpassas bättre till platsens
kulturmiljövärden. Parkering med
ställplats för husbilar i slottsparkens
östra del bör också studeras vidare
och alternativ lokalisering övervägas.

Länsstyrelsen anser att plankartan bör
kompletteras med skydds- och
varsamhetsbestämmelser för
värdefulla interiörer i slottet och
orangeribyggnaden. Alla
ombyggnader av i första hand slottet
och orangeribyggnaden bör föregås av
antikvariska förundersökningar och
följas av certifierad antikvarisk
sakkunnig för kulturvärden.
Länsstyrelsen anser, i likhet med
kulturmiljöanalysen, att föreslagen
nybyggnation i form av två
bostadshus norr om orangeriet
riskerar att förvanska den värdefulla
kulturmiljön. Även om byggrätt finns
på orangeriets södra och norra sida i
gällande detaljplan från 1948, anser

goda livsmiljön för musslorna bibehålls. En
genomgång av hur arterna ska skyddas finns
under rubriken ”Förutsättningar och
förändringar”.
Planbestämmelserna har bearbetats

Ställplats för husbilar utgår.
Bebyggelse inom Åsen 2:6 och 2:8 har vidare
utretts i volymstudier och finns redovisade i
dokumentet ”Volymstudier detaljplan för
Sävstaholm 13:6 m.fl.”.
Byggrätter norr om orangeriet kommer inte att
utgå. Fastigheterna är idag planlagda som
kvartersmark och har varsin byggrätt. Dessa
byggrätter bearbetas i och med ny detaljplan
för att bättre anpassas till kulturmiljön.
Det bedöms inte möjligt att enbart utsläcka
befintliga byggrätter. En sådan åtgärd behöver
ställas i proportion till den ekonomiska skada
som drabbar fastighetsägaren samt det
allmänna intresset vilket bedöms som ringa i
sammanhanget. Utförlig redogörelse finns i
planbeskrivningen under rubriken ”1.13
Kulturmiljö”.
Följande planbestämmelse säkerställer detta:
q1 - Särskilt värdefull byggnad som inte får
förvanskas. Underhåll ska ske med traditionella
material och metoder, 4 kap 16 §.

I enlighet med 2 kap. 15 § RF gäller att vars och
ens egendom är tryggad genom att ingen kan
tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller
till någon enskild genom expropriation eller
något annat sådant förfogande eller tåla att det
allmänna inskränker användningen av mark
eller byggnad utom när det krävs för att
tillgodose angelägna allmänna intressen. Det
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Länsstyrelsen att ny bebyggelse på
den öppna gräsytan norr om
orangeriet kommer att påverka
kulturmiljön negativt. Bebyggelsen
kommer delvis att skymma den
kulturhistoriskt mycket värdefulla
orangeribyggnaden vilket får som
konsekvens att en del av dess
monumentalitet förtas. Det viktiga
visuella och fysiska sambandet mellan
parkdelarna är idag redan försvagat
på grund av senare förändringar som
Bondegatans vägdragning och
tillkomsten av yngre bebyggelse.
Området är därför känsligt för
ytterligare påverkan. Sambandet och
relationen mellan orangeriet och
slottet kommer att bli svårare att
förstå och uppleva om ytan emellan
bebyggs och siktlinjer mellan
orangeriet och slottet bryts.
Sammantaget minskar läsbarheten
och upplevelsevärdet av denna
centrala del av kulturmiljön, som
bedöms vara av samma dignitet som
slottet.

följer av 2 kap. 15 § RF att en fristående och
noggrann proportionalitetsbedömning i tre steg
- ändamålsenlighet, nödvändighet och
proportionalitet i strikt mening - ska göras i
varje enskilt fall som rör ingrepp i någons
egendomsrätt.
Att släcka ut byggrätterna framför orangeriet
kan inte ses som ett angeläget allmänt intresse.
Området utgörs idag av privat kvartersmark
som ej nyttjas av allmänheten. Det allmänna
intresset ligger i möjligheten att se och koppla
samman orangeribyggnaden och slottet. Det
bedöms avgörande att vissa siktlinjer bevaras
och att byggrätterna anpassar sig i skala, form
och gestaltning till orangeriet och slottet.
Studier har gjorts av andra slottsmiljöer som har
byggts ut under flera århundraden med fokus
på vilka karaktärsdrag som hållit samman den
byggda miljön.
Dessa studier har resulterat i framtagande av
planbestämmelser som reglerar utformning så
som fönstersättning, balkongers placering,
kulörer på fasad, fönsteromfattning och
fönsterkarmar samt utseendet på tak och
sockel.
Bedömningen är att nya byggrätter kan
anpassas så att byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan,
(PBL 2 kap. 3 § och 6 §). Viktiga siktlinjer mellan
slottet och orangeriet bibehålls och prickmark
framför orangeriet får skyddsbestämmelsen q2.
Byggrätterna bildar två flygelbyggnader som
knyter an till de klassicistiska stilideal som
format orangeriet. Utformningen styrs av
bestämmelserna f1 och f2.

•

Länsstyrelsen delar
kulturmiljöanalysens slutsats att ny
bebyggelse inom Åsen 2:6 och 2:8 kan
vara möjlig om den tar stor hänsyn till
slottet och parken vad gäller
omfattning, placering och
volymverkan. Föreslagen exploatering
om ca 100 bostäder är relativt stor
och det bör studeras vidare om

Omfattande volymstudier har gjorts och finns
redovisade i bilagan ”Volymstudier - detaljplan
för del av Sävstaholm 13:6 m.fl.”.
Bedömningen är att ny bebyggelse inte
påverkar natur- och kulturhistoriska värden
negativt. Den blandade bebyggelsen gör skalan
varierad och utrymme finns för omfattande
dagvattenhantering och väl tilltagna naturstråk
och parker. Exploateringen anses motiverad
utifrån sitt centrala läge med god service och
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grundtanken med området, att
anpassa bebyggelsen efter natur- och
kulturvärdena på platsen, kan uppnås
eller om bebyggelsen bör minska
och/eller struktureras om. Inför
granskningen bör tydligare vy- och
volymstudier tas fram som belyser
den nya bebyggelsens påverkan på
historiska siktlinjer och på
slottet/slottsparken. Bebyggelse om
upp till 4 våningar, 17 meter nockhöjd
kan medföra negativ påverkan på
området.
Kulturmiljöanalysen har inte tagit
ställning till byggnation inom
fastigheten Bielke 1. En
kompletterande analys bör därför
göras inför granskningsskedet vad
gäller till exempel volymverkan,
placering, gestaltning och materialval.
Länsstyrelsen anser i likhet med
kulturmiljöanalysen att ny bebyggelse
i slottsparken i form av lusthus, broar
med mera bör prövas mycket
restriktivt och med stor hänsyn till
den engelska parkmiljöns karaktär,
dess utblickar och gångstråk.
Länsstyrelsen anser i likhet med
kulturmiljöanalysen att utformning
och materialval bör följa samma
formspråk som de historiska.
Gestaltningsförslag bör tas fram.
Eventuell rivning av den rödfärgade
ekonomibyggnaden/tidigare skolhem
och uppförande av ny byggnad på
platsen bör studeras vidare i samråd
med antikvarie.
Gestaltningsprinciperna följs upp med
omfattande planbestämmelser vad
gäller utformning, placering,
volymverkan etc vilket säkrar att ny
bebyggelse utformas med hänsyn till
områdets höga kultur- och
naturvärden, i enlighet med 2 kap. 6 §
PBL. Bestämmelserna kan dock
behöva ses över och renodlas.
Länsstyrelsen bedömer, i likhet med
yttrande över strategisk
miljöbedömning 2020-01-22, att ett

starka koppling till natur och kultur. Området
ses i sin helhet som ett stort lyft för
centralortens utveckling och en viktig del i
landsbygdsutvecklingen. Utförligare
resonemang kan hittas under rubriken
”Upphävande av strandskydd – Särskilda skäl
för upphävande av strandskydd –
Landsbygdsutveckling”

Omfattande volymstudier har gjorts och finns
redovisade i bilagan ”Volymstudier - detaljplan
för del av Sävstaholm 13:6 m.fl.”.

Kulturmiljöanalysen har varit ledande för ny
bebyggelse och vidare dialog har förts inför
granskning.

Detta har plockats upp och regleras med
planbestämmelser.
Rivning av befintlig ekonomibyggnad har
diskuterats. Dock har avvägningen gjorts att
byggnaden tillför sitt historiska lager och att en
ny byggnad i nyklassicistisk stil skulle kunna te
sig märklig i den oregelbundna engelska parken.

Planbestämmelser avseende gestaltning har
setts över och renodlats.

En konsekvensanalys har tagits fram i
samarbete med Ekologigruppen: ”Konsekvenser
av planens genomförande”.
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genomförande av planförslaget kan
innebära betydande påverkan på
miljön. Konsekvenserna av
planförslaget borde ha beskrivits i en
miljökonsekvensbeskrivning.
• Länsstyrelsen vill påminna om att
åtgärder som berör allé kan kräva
dispens från biotopskyddet enligt
miljöbalken.
Lantmäteriet
•

•

•

•

•

Minsta och största tomtstorlek anges
som bestämmelse i plankartan. Om
syftet med bestämmelsen är att reglera
största och minsta fastighetsstorlek, är
istället fastighetsstorlek att föredra i
bestämmelsen.
Under rubriken omnämns samtliga
detaljplaner som påverkas. Enligt
fastighetsregistret finns även en
tomtindelning för Orangeriet
registrerad, 1950-06-29, akt 04-VIN-46.
Denna plan omnämns inte under
rubriken. Om denna plan fortfarande
gäller bör den också omnämnas under
rubriken eftersom den påverkas av nya
detaljplanen.
Såväl kommunen som en berörd
fastighetsägare kan ansöka om
fastighetsreglering för att överföra
allmän plats till en kommunägd
fastighet. Möjlighet finns att teckna
avtal som kan läggas till grund för
fastighetsregleringar som behövs för
att genomföra planen.
Hur genomförandet av de allmänna
platserna med enskilt
huvudmannaskap avses genomföras
bör förtydligas i planbeskrivningen.
Ett markreservats läge och avgränsning
ska vara preciserat i detaljplanen. I
detta fall redovisas x- och z-områden
inom i stort sett hela L1-användingen
och R1KC-användningen, med undantag
från där byggrätt finns. Det bör
tydliggöras och avgränsas var inom
området som allmän körtrafik och
allmän cykel- och gångtrafik ska vara
tillåtet för att möjliggöra
genomförandet av bestämmelsen.

Noterat. Inga åtgärder berör befintlig allé.

Justerat

Justerat

Förtydligat

Förtydligat under rubriken
”Genomförandefrågor”

x- och z-områden har preciserats i plankartan
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•

•

•

VSR
•

Dessa förhållanden behöver på något
sätt beskrivas i planhandlingarna med
anledning av att det finns x- och zområden utlagda i planförslaget. Om
det ovanstående innebär problem för
kommunen borde det kanske övervägas
att lägga ut området för allmännyttig
körtrafik samt gång- och cykeltrafik som
allmän plats istället för som x- och zområde?
Även fastigheten Sävstaholm 13:5
behöver avstå mark som är planlagd för
allmän platsmark, park. Detta bör också
framgå av planbeskrivningen.
Det är av stor vikt att vara tydlig med
vem som ska initiera och bekosta
framtida lantmäteriförrättning. Det bör
förtydligas vem ska ansvara för och
bekosta eventuella
anläggningsförrättningar för att inrätta
gemensamhetsanläggning för de
allmänna platserna med enskilt
huvudmannaskap. Även hur ansvaret
för att iordningställa dessa kan
förtydligas.

Det finns en översvämningsrisk
utefter Vingåkersån. Del av
Vingåkersån har sin sträckning genom
den framtagna detaljplanen.
Översvämning av Vingåkersån vid
100- samt 200 års regn bör beaktas
vid etableringar inom detaljplanen.
Vingåkers hundklubb
• Brist på p-platser i slottsparken(intill
hundklubben)

Detta beskrivs under rubriken
”Genomförandefrågor – Avtal”

Lagts till

Har lagts till under rubriken ”Huvudmannaskap”

Översvämningsrisker finns beskrivna under
rubriken ”Dagvatten och översvämningsrisker”

P-platser vis slottet samt närliggande områden
är avsedda att användas för föreningslivet. För
vissa evenemang kan delar av parken användas
efter tillståndsansökan hos polisen.
Områden för föreningslivet är avsatta i
detaljplanen. Klubbstugan (ekonomibyggnaden)
anses dock behöva begränsas till sin nuvarande
form. Ytterligare byggrätter tillkommer i parken
som kan förse föreningslivet med WC m.m.
Se ovan
Trafiken leds nu bakom slottet. Andra lösningar
har bedömts störande för naturvärden borta i
skogspartiet.

•

Flytt av träningsplaner och byggrätt
omfattande utbyggande av
klubbstugan för att klubbhuset ska
hålla kontakt med träningen.

•
•

Toaletter i parken
Angöring. Genom att leda trafik över
borggården framför slottet och runt
dess nordvästra flygel skapas en
trång passage och störning för slottets
gäster.
Gatan har utgått
GATA 3 – gågata.

•
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Bristen på anslutning av klubbstugan
till vatten och avlopp är naturligtvis en
olägenhet för Vingåkers Hundklubb
och innebär vissa hygienbrister.
Naturskyddsföreningen
• Tycker att slottsparken skall lämnas
orörd. Vi (Naturskyddsföreningen
samt även KVO) använder området
mycket till att lyssna och höra på
fåglar (framförallt i Maj – Juni).
•

•

Dessutom är Koloniområdet bra för
Dagfjärilar. Bl.a. har
Makaonfjärilslarv setts där.

•

Det finns även Salamandrar,
Målarmussla, Fladdermöss i
området.

•

Ser ju ut på skissen som
skogsområdet mellan diket och fältet
(I öster) skall huggas ner/röjas för att
bli parkering. Detta är ju vansinne
för det är ett rikt fågelliv i det
området.

•

Kolonilotterna skall inte röras och
Hundklubben ha sin verksamhet
kvar.
Norr om ån har vi inga stora
synpunkter på bara buskarna efter
ån får vara kvar till fåglarna. Detta
med buskarna gäller ju båda sidor
av ån.

•

Polisen
• De problem som är kända idag i
området är den motorburna trafiken
med unga förare som åker
Henalavägen fram och åter till
parkeringen Slottskolan F-6.
Kan man i samband med denna
byggnation få till en lösning för att den
vägsträckan inte är så tilltalande med
ex. fartsänkande åtgärder.
•

Vidare är en önskan att man i
parkområden och g/c-vägar har med ett
tänk så att belysning och växtlighet
bidrar till trygghetskänsla.

Sörmlands museum

Detaljplanen reglerar inte anslutning till VA men
i samband med ett genomförande av planen
kan det bli möjligt att samordna detta med
dragning av VA till nya byggrätter i parken.
Områden i parken för föreningslivet finns i
detaljplanen markerat med orange färg och
användningen R1. Här kan en variation av
verksamheter finnas som odling och hundklubb
etc. Exakt vilken användning området ska ha
regleras inte i detaljplanen.
Ställplatser för husbilar utgår och skogsområdet
i öster bevaras.
En skötselplan ska tas fram som tar hänsyn till
naturvärdena i området. Till grund för
skötselplanen ligger naturvärdesinventeringen
samt de riktade artinventeringar som gjorts.

En skötselplan ska tas fram som tar hänsyn till
naturvärdena i området.

Vägen får flera fartdämpande inslag och ett
större folkliv. Entreer och balkonger för
tilkkomande byggnader vänder sig till stor
utsträckning mot Henalavägen. Sammantaget
gör detta att området kommer bli tryggare

Belysningen regleras inte i detaljplanen men
kommer tas i beaktande under ett
genomförande. God belysning är en viktig del i
att göra slottsparken och intilliggande områden
mer tillgänglig.
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•

•

•

•

Detaljplanearbetet har föregåtts av ett
antal utredningar, varav en fördjupad
kulturmiljöanalys utförd av Sörmlands
museum utgör en. Handlingarna är
tyvärr inte tillgängliga via kommunens
hemsida vilket hade varit önskvärt.

Ny bebyggelse framför orangeriet.
Byggnader på detta ställe kommer
minska förståelsen av
orangeribyggnadens tidigare funktion
såväl som att den är en del av
slottsmiljön, samtidigt som kopplingen
mellan slottet och orangeriet försämras.
Nya byggnader i blickfånget mot
orangeriet kommer dels skymma
orangeribyggnaden i vissa vinklar och
dessutom störa upplevelsen av byggnaden vilken idag karakteriseras genom
sin upphöjda placering med den öppen
gräsyta framför och utsikten mot
slottsparken. Konsekvenser av nya
bostadshus i form av privata trädgårdar
med möblering, parkeringsytor och
infartsvägar riskerar i än högre grad
störa upplevelsen av orangeribyggnaden, och försämra kopplingen till slottet.
Den byggnadsfria zon som är tänkt att
möjliggöra fortsatt visuell koppling
mellan slottet och orangeriet bedöms
inte vara tillräcklig för att kompensera
de negativa konsekvenserna byggnader
här kan ge. Ev. skador som uppstår av
detta kommer bli svåra om inte omöjliga
att reparera. Av dessa anledningar bör
byggrätterna här utgå.
Skyddsbestämmelserna för parkytan är
mycket detaljerade, och innehåller
dessutom rena beskrivande
formuleringar. För att underlätta
tolkning av bestämmelserna bör de
renodlas.
Bestämmelser för skydd av kulturvärden
ska utformas så att de skyddar befintliga
fysiska element som finns idag, t ex:
befintligt gångsystem ska bevaras.
Element i parken som framförallt är
viktiga genom sin karaktär och kan
ersättas med en motsvarighet kan
skyddas genom en kompletterande kbestämmelse.

De har gjorts tillgängliga nu.

Byggrätterna ska ses som en justering av
befintliga byggrätter och avvägningen har gjorts
att de även kan tillföra värden. Den försvagade
kopplingen mot slottet kan stärkas genom att
nya byggrätter annonserar orangeriet mot
Bondegatan och ramar in huvudbyggnaden.
Omfattande utformningsbestämmelser
anpassar byggrätterna till den kulturhistoriska
miljön.
Den visuella kopplingen har studerats i
Volymstudier i bilagan: ”Volymstudier –
detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m. fl.”.
Det har inte bedömts möjligt att släcka ut
byggrätterna.
Se vidare under rubrikerna ”Förutsättningar och
förändringar” samt ”Konsekvenser av planens
genomförande” gällande kulturmiljö.

Har setts över

Regleras med q bestämmelser
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•

Även utformningsbestämmelserna är
mycket detaljerade vilket kan leda till
oklarheter i bygglovsskedet. Även dessa
bör renodlas.

Har setts över

•

Några skisser på tillkommande
bebyggelse både i parken, framför
orangeriet, och norr om ån finns inte
med i planbeskrivningen, varför det är
svårt att skapa sig en bild av
konsekvenserna för detaljplanen. I
gestaltningsprogrammet finns skisser
och volymstudier över nya byggnader
framför orangeriet och inom Bielke 1.
Något liknande finns dock inte med
rörande ny bebyggelse norr om ån vilket
är en förutsättning för att kunna
bedöma lämpligheten av ny bebyggelse
här.

Tillkommande bebyggelse har studerats genom
Volymstudier i bilagan: ”Volymstudier –
detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m. fl.”.

Trafikverket
• Ett genomförande av föreslagna
åtgärder utmed Bondegatan innebär att
väg 550 utformas mer som stadsgata,
d.v.s. en fortsättning på den redan
åtgärdade västra delen längre in mot
Vingåkers Factory Outlet. Ett sådant
utförande ligger inte i linje med hur det
statliga vägnätet utformas. Trafikverket
vill därför att kommunen överväger ett
övertagande av väghållarskapet för
Bondegatan
• Inför det fortsatta arbetet måste
Trafikverket och kommunen ha en
samsyn kring ovanstående. Trafikverket
välkomnar därför en dialog med
kommunen innan planförslaget går ut
på granskning.
• Beträffande placering av busshållplatser
ska dialog föras med Region Sörmland
(kollektivtrafikhuvudmannen), vilket
nämns i trafikutredningen.
• . E-området i planområdets östra del
har i planförslaget försetts med två
anslutningar till Bondegatan.
Trafikverket anser att
serviceanläggningen och
pumpstationen ska nyttja en gemensam
anslutning till Bondegatan. Trafikverket
kommer inte acceptera två in/utfarter i
detta läge.

Ett övertagande av väghållarskapet är inte
aktuellt i dagsläget men fortsatt dialog förs med
trafikverket kring Bondegatan.

Dialog har initierats

Dialog finns

Det har bedömts svårt att få till endast en in/utfart. Den skulle i så fall behöva bli mycket
bred för att tillåta möten. Ur trafiksäkerhet så
bedöms det mer lämpligt med en designerad
infart och en designerad utfart. Det blir alltså
inte två in/utfarter strikt räknat.
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•

Trafikverket anser att plankartan ska
reglera anslutningen till Bondegatan
från fastigheten Sävstaholm 13:7, t.ex.
genom utfartsförbud i erforderlig
omfattning i gräns mot allmän väg.

Planbeskrivningen anger att gällande
riktvärden för trafikbuller klaras inom
planområdet, vilket också redovisas i
bullerutredningen. För att tydliggöra
detta anser Trafikverket att beräknade
bullervärden även ska framgå av
planbeskrivningen
• Om det blir aktuellt att utföra åtgärder
på Bondegatan ska avtal tecknas mellan
Trafikverket och kommunen innan
detaljplanen antas. Avtalet ska reglera
ansvars- och kostnadsfördelning
parterna emellan.
Region Sörmland
• Hållplatserna vid Slottsskolan har
begränsad trafik. Närmsta hållplats med
ett mer relevant trafikutbud är vid
Åbron på Storgatan cirka 500 meter
från exploateringsområdet.
•

•

Eftersom detaljplanen innefattar en
omgestaltning av Henalavägen finns det
vissa krav som måste tillgodoses
avseende busstrafiken.

VKFAB
• Som part i form av fastighetsägare till
Sävstaholm 13:6 har vi önskemål om
byggrätter på fastighetens nordöstra
del.
SGI

•

SGI saknar i den geotekniska
utredningen från 2020 en bedömning
av stabilitetsförhållanden vid breddning
av befintlig bro och vid anläggning av ny
gångbro, samt för större delen av
planområdet söder om Vingåkerån, som
bl.a. omfattar Säfstaholm slott och
slottspark, där de geotekniska
säkerhetsfrågorna inte alls har utretts.
SGI anser att handlingen behöver
kompletteras med detta.

Har införts

Redogörelse från bullerutredningen har förts in
i planbeskrivningen

Detta har noterats under rubriken
”Genomförandefrågor – Avtal” i
planbeskrivningen.

Turtätheten får ses över i och med större
exploatering inom området

Samråd finns med Sörmlandstrafiken

Byggrätter inom området skulle inkräkta
alltförmycket på de höga naturvärden som finns
där. Området är inte sedan tidigare
ianspråkstaget och utgör ett större skogsparti
med lång kontinuitet och med höga natur- och
friluftsvärden.
Geotekniska utredningar gällande Vingåkersån
och specifika åtgärder vid anläggning av broar
och bryggor tas fram i samband med ansökan
om vattenverksamhet som sker parallellt med
detaljplaneringen.
Vingåkersån utgör den största riskfaktorn i
området och den geotekniska utredningen från
2020 omfattar båda sidor av Vingåkersån. Alltså
stämmer det inte att området söder om ån ej
utretts.
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Slottet har med sin långa kontinuitet och
grundläggning i ett område med morän inte
bedömts hotas av skred.
I övrigt tillförs mindre byggrätter till parken och
ytterligare utredningar för grundläggning av
dessa bedöms kunna genomföras vid en
exploatering.
Ytterligare utredningar kommer utföras
antingen i planskedet innan antagande eller
inför exploatering. Planförslaget bedöms dock
kunna genomföras utan risk för människors
hälsa och säkerhet.
I plankartan finns bestämmelsen att fördjupade
geotekniska undersökningar krävs för
dimensionering av åtgärder.
•

•

Den nu utförda geotekniska
utredningen konstaterar att stabiliteten
mot Vingåkerån är ej tillfredsställande
inom de undersökta områdena och
rekommenderar stabilitetshöjande
åtgärder i form av exempelvis
erosionsskydd eller avschaktning.
Erosionsskydd fungerar då även som en
tryckbank/mothållande last och SGI
instämmer i att detta kan vara ett sätt
att erhålla tillfredsställande
stabilitetsförhållanden längs ån. SGI
noterar dock att det i den geotekniska
utredningen saknas en bedömning av
de faktiska erosionsförhållandena i ån
och det är därför svårt att säga vad som
är den lämpligaste stabilitetshöjande
åtgärden utifrån gällande
förutsättningar. SGI anser att
utredningen behöver kompletteras med
en bedömning av befintliga
erosionsförhållanden i Vingåkerån samt
en bedömning av hur eventuell erosion
kan påverka den framtida stabiliteten
för planområdet (både norr och söder
om vattendraget).
För område väster om planområdet
framgår det i Sweco:s och WSP:s
utredningar att stabilitetsförhållanden
här både 1999 och 2015 befanns vara ej
tillfredsställande. Det är dock oklart om
kommunen efter 2015 gått vidare med

Kompletterande utredningar utförs i samband
med ansökan om vattenverksamhet då även
specifika förstärkningsåtgärder kan utredas.
I plankartan finns bestämmelsen att fördjupade
geotekniska undersökningar krävs för
dimensionering av åtgärder.

Förstärkningsåtgärder väster om planområdet
genomförs nu under hästen 2021. Tanken är att
åtgärderna sedan ska utföras inom
planområdet och kommunen noterar att även
området vidare öster förbi planområdet
behöver utredas.
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•

•

ytterligare geoteknisk utredning och
utförande av geoteknisk
förstärkningsåtgärd. SGI saknar i den nu
utförda geotekniska utredningen en
bedömning av stabilitetsförhållanden
vid Vingåkerån strax väster resp. öster
om planområdet. Om
stabilitetsförhållanden strax utanför
planområdet bedöms vara ej
tillfredsställande anser SGI att man
även behöver bedöma om planområdet
kan påverkas av ett eventuellt skred
strax utanför planområdesgränsen.
Stabiliteten för hela planområdet
behöver vara tillfredsställande under
bebyggelsens förväntade livslängd.
Kommunen har infört en
planbestämmelse
"förstärkningsåtgärder" som reglerar
utförande av erforderliga
stabilitetshöjande åtgärder längs
Vingåkerån. SGI saknar denna
planbestämmelse för de två små
naturområdena norr och söder om
Vingåkerån vid västra plangränsen. Vi
vill ställa frågan till kommunen om det
för dessa områden redan utförts
stabilitetshöjande åtgärder, om inte ser
vi här ett behov av att
planbestämmelse
"förstärkningsåtgärder" läggs till för
dessa två områden. Planbestämmelse
"förstärkningsåtgärd" kan eventuellt
även behöva gälla för vattenområdet i
Vingåkerån, ifall den valda åtgärden blir
erosionsskydd.
Sammanfattningsvis ser SGI att det
kvarstår, från geoteknisk
säkerhetssynvinkel, oklarheter som
behöver förtydligas i det fortsatta
planarbetet. Krävs det åtgärder eller
restriktioner ska dessa på ett
plantekniskt godtagbart sätt
säkerställas i planen.

Detta görs i samband med pågående ansökan
om vattenverksamhet.
I plankartan finns bestämmelsen att fördjupade
geotekniska undersökningar krävs för
dimensionering av åtgärder.

Förstärkningsåtgärder utförs nu under hösten
2021 av området fram till bron.
Planbestämmelsen har dock lagts till i
plankartan.

Restriktioner och åtgärder har reglerats med
bestämmelserna:

Förstärkningsåtgärder - Erforderliga åtgärder, i form av
exempelvis erosionsskydd, avschaktningar och/eller
stabilisering med kalkcementpelare, ska vidtas mot risk
för stabilitetsbrott längs Vingåkersån. Val
av åtgärder ska ske med beaktande av naturvärden och
fördjupade geotekniska undersökningar
krävs för dimensionering av åtgärder, 4 kap 12 §
tillskottsbelastning - Tillskottsbelastning i form av
markuppfyllnad får ej överstiga 5 kPa (0,5 ton per kvm),
markuppfyllnader ska minimeras då även små
uppfyllnader kan generera sättningar, 4 kap 5 §
b1 - Tillskottsbelastning i form av markuppfyllnad får ej
överstiga 20 kPa (2 ton per kvm),
markuppfyllnader ska minimeras då även små
uppfyllnader kan generera sättningar, 4 kap 16 §
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Privata yttringar
1. Bättre bygga på centrala platser Gamla vill inte gå så långt för att
handla.
2. Lägre hus max två våningar
3. Likt övrigt i hela Vingåkers centralort är
riktiga trottoarer och cykelvägar en stor
brist
4. Vingåkersån bör få en betydligt mer
framträdande roll i miljön, detta genom
röjning av vass, sly och högt gräs. Detta
skulle göra det möjligt att människor
kan vistas vid ån på gräsyta och sola, ha
picknick etc
5. För tät bebyggelse och utseende på
husen
6. Promenadvänligt nu igenvuxet kring ån
7. Tillgängligt via gång cykelvägar
8. Gör mer tillgängligt och välkomnande
9. Lekplats
10. Ställplats mer diskret
11. Båt i dammarna?
12. Rensa ån gör möjligt för båt
13. Nej... Önskvärt att den
presenteras/remitteras till föreningar i
kommunen. (jag är aktiv i SPF
Seniorerna)
14. Återställ de vandaliseringar av slottets
fasader som Tegelstaden lyckats
åstadkomma under den s. k
renoveringen.
15. Större tomter än i exempelvis städer för
att skapa attraktiva tomter för
privatpersoner att bygga på.
16. Moderträdet Sävstaholmsträdet är
markerat i planen, det har även
planterats två ytterligare träd, dessa är
enligt uppgift framtagna genom
fruktens kärnor från moderträdet även
dessa två träd borde markeras för att
skyddas. En mindre gästhamn anläggs i
anslutning till Slottet. Det måste vara
minst samma fria höjd på de nya
broarna som det är på bron vid

Dessa restriktioner och åtgärder har bedömts
tillräckliga för planläggning. Exploatering av
planområdet ska även regleras i ett
exploateringsavtal mellan kommun och
byggherre där krav på erforderliga geotekniska
utredningar för exploateringen ställs.
1. Området kompletterar Vingåkers
centralort med ett tillskott av bostäder
med hiss och god närhet till natur och
kultur inom slottsområdet. Det anses
därför lämpligt även för äldre. Det ges
även utrymme för lokaler i bottenplan
vilket ger förutsättning för ett närlivs.
2. Området är blandat med varierad skala.
Tätheten som kommer med högre
byggnader ger bättre underlag för
närservice och bättre ekonomi vilket
ger billigare bostäder. Behovet av bra
bostäder för pensionärer och unga är
stort i centralorten.
3. Området kommer byggas ut med goda
förutsättningar för gång- och
cykeltrafik.
4. Planerna för Vingåkersån är att göra
den mer tillgänglig samtidigt som de
höga naturvärden som finns där
beaktas.
5. Den blandade skalan kommer göra
känslan av täthet mindre. En lagom tät
samlad bebyggelse med utrymme för
service och sociala ytor bidrar till att
skapa en viktig mötesplats och
målpunkt tillgänglig för alla. Därför är
tätheten motiverad.
6. Se 4.
7. Se 4. och 3.
8. Se ovan
9. Lekplats planeras inom området men
regleras ej i detaljplanen men utrymme
finns inom allmän platsmark, park,
natur och torg samt inom kvartersmark.
10. Ställplatsen utgår
11. Att kunna färdas med båt i ån skulle ge
ett stort rekreativt värde om det är
möjligt att förena med de höga
naturvärden som finns där. Kajaker och
andra mindre icke motordrivna
vattenfarkoster kan bli ett rimligt
alternativ.
12. Se ovan
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Henalavägen Båtplatser arrangeras för
boende i de nya fastigheterna.
17. Undrar lite om infarten till det nya
bostadsområdet skulle vara innan
slottet vid den planerade
husbilsparkeringen? Det öppnar upp
Vingåker för mer bebyggelse i
framtiden. Vägen via Slottskolan
kommer inte klara av framtida
byggplaner.
18. En multihallarena vore ju att föredra
istället för att fixa omkring slottet helt
ärligt tänk på hur mycket volleybollen,
innebandyn, och futsal och andra
föreningar skulle få mer möjligheter att
utvidga sina verksamheter. Skulle ju
förmodligen locka fler sporter att vilja
startas också

13. Planen har remitterats till SPF samt en
stor mängd andra föreningar
14. Slottet och orangeriet får i och med
detaljplanen tydliga
skyddsbestämmelser och ska vid
framtida förändringar återställas till sitt
ursprungliga skick.
Bestämmelserna är i huvudsak:

19. Den avstängda gångbanan som följer ån
behöver oxå fixas till. Även lekparkerna
på Norra delarna av samhället behöver
förnyas…
20. Om det nu ska byggas där, så blir ju
antagligen ån rensad och uppsnyggad,
vilket verkligen skulle behövas innan
den växer igen helt.
21. Vingåkers kommun är mer i behov av
en ny sporthall!!!
22. HÄRLIGT med positiv framåtanda jättebra att ån blir tillgänglig .GRATTIS
alla Vingåkersbor
23. Men har ni missat att rita i vart nya
sporthallen skall vara?
24. En grusad promenadstig längsmed ån
mot sjön vore fint. Behöver röja bort
rosenspirean som växer invasivt och
effektivt förhindrar att röra sig vid ån.
Ännu finare om det fick växa upp stora
träd utefter ån bort mot sjön De skulle
kunna ta upp näringen som lakas från
åkermarken. Finns stora träd på ett
ställe och där finns ingen vass.
25. Boulebana I slottsparken

•

•

•

K1 - Byggnadens ursprungliga karaktär med
avseende på volym, fasadutformning,
detaljering, färgsättning, fönster och
fönstersättning, dörrar och tak ska bibehållas.
Taktäckning ska vara av falsad plåt i skivtäckning,
4 kap 16 §
K2 - Byggnadens ursprungliga karaktär med
avseende på volym, fasadutformning,
detaljering, färgsättning, material, dörrar och tak
ska bibehållas. Ursprunglig fönstersättning och
fönsterindelning från byggnadens tid som
orangeri ska vara vägledande vid ändring. Tak
ska täckas med enkupigt tegel, 4 kap 16 §
q1 - Särskilt värdefull byggnad som inte får
förvanskas. Underhåll ska ske med traditionella
material och metoder, 4 kap 16 §

15. Större tomter anses ofta passa bättre in
på det som efterfrågas inom
kommunen. Detta område utgår ett
undantag då det är en tätare blandad
bebyggelse som har potential att bli en
viktig målpunkt i centralorten. Områden
med större tomter behöver också
planeras.
16. Träd skyddas generellt i detaljplanen.
17. Infarten utgår och en vägdragning
denna sträcka är dyr och inkräktar på
områdets höga naturvärden.
18. Vart man ska investera kommunens
resurser är en politisk fråga.
19. Åtgärderna som nämns är redan
påbörjade.
20. Ån ska göras mer tillgänglig men med
beaktande av de höga naturvärden som
finns där.
21. Se ovan
22. !
23. Se ovan.
24. Skötsel av årummet och kopplingen
vidare ut mot Kolsnaren blir bättre i och
med detaljplanens genomförande.
Förslagen noteras.
25. I detaljplanen regleras inte exakt
användning av parken men utrymme
för föreningsverksamhet och olika
aktiviteter har avsatts inom parken.
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Samråd med barn och unga

1. Varför blanda olika typer av
hus/bebyggelse?
2. Måste det vara så tätt(med bebyggelse)
Man vill ha space när man bor här.
3. Synd att bygga så höga hus
4. Jag gillar tätt det blir mer som en stad
då
5. Det finns inget att göra, vi kan inte vara
på ICA hela tiden.
6. Borde bygga en bowlinghall
7. Jag är inte på fritidsgården, det är
många dåliga personer där, stökiga.
8. Alla kommer vara på fritidsgården men
vad gör man när den är stängd.
9. Vill man verkligen ha en massa dåliga
människor i slottet, det finns ju viktiga
historiska saker där(Apropå att öppna
upp för kultur)
10. Samtidigt måste slottet vara levande,
jag tror det blir bra.
11. Vad ska man göra längre upp längs
Henalavägen där det bara är en
grusplan?

1. Det finns flera anledningar. Dels för att
få en varierat utbud av bostäder i ett
och samma område. Människor i olika
skeden i sitt liv som efterfrågar olika
typer av boenden blandas.
Gaturummen blir mer varierade och
dynamiska. Högre hus bidrar med
täthet som ger bättre underlag för
service. Lägre hus bidrar med trygghet
och närhet till gaturummet.
2. Inom vissa områden finns det poänger
med att ha tätare bebyggelse. Fler får
större närhet till de kvaliteter som finns
i området och det ger bättre underlag
för service. Tätheten kommer av ett
behov av moderna hyresbostäder i
Vingåker. Placeringen i den vackra
omgivningen är utmärkt för att få till ett
attraktivt boende och tätheten kommer
bidra med större liv och rörelse vilket
ökar tryggheten i området.
3. En avvägning har gjorts mellan olika
byggnadshöjd och bedömningen är att
man inte vinner något på att sänka
husen. Den stora variationen i skala där
småhus blandas med högre
flerbostadshus skapar ett dynamiskt
område där småhusen bidrar med den
mänskliga skalan och närhet.
4. –
5. –
6. –
7. –
8. –
9. Vi vill skydda den kulturhistoriska miljön
men samtidigt behöver slottet vara
levande för att det ska kunna finnas
kvar, renoveras och skötas om. Ett dött
slott skulle vara ett tråkigt inslag i
Vingåker. Därför behöver slottet delvis
vara öppet för allmänheten och erbjuda
intressanta och roliga saker att göra.
10. –
11. Det finns i framtiden möjlighet att
bygga vidare på denna detaljplan men
exakt vad som kommer hända längre
upp är inte planerat i dagsläget.

Fastighetsägare inom planområdet
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Generellt gäller att synpunkter från
fastighetsägare diskuteras i löpande dialog
varför inga specifika yttranden redovisas här.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2021-12-06

Ks §

KS 2020/617

Remissyttrande Region Sörmlands Länstransportplan för
regional transportinfrastruktur
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar remissyttrandet till
Region Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till länstransportplan
för regional transportinfrastruktur. Det nu remitterade förslagets process har pågått
under perioden hösten 2020 – 2021 och det ska visa länets kommande prioriteringar
de närmsta 12 åren.
Vingåkers kommun har två åtgärder i planen varav den ena är en satsning med
cykelväg längst med storgatan samt passage vid cirkulationen på väg 52 för att
näckrosleden ska kunna klassificeras om till en nationell cykelled. Den satsningen
välkomnas av kommunen och man vill att sträckningen för cykelvägen ses över för att
skapa en nytta för medborgarna i kommunen då ett nytt industriområde samt
idrottsanläggning kan påverkas positivt av sträckningen.
Den andra åtgärden som berör kommunen är en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gällande
utveckling och trafiksäkerhet i Vingåkers tätort som är planerad till år 2023. Den
största anledningen till ÅVS är att vägarna i centralorten trafikeras av tung och farlig
trafik där arbetet ska fokusera på hur trafiksäkerheten kan stärkas och därmed även
stärka utvecklingen i Vingåker. Förvaltningen ser positivt till ÅVS men vill att den
utvidgas samt prioriteras upp och därmed flyttas fram till år 2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar åtgärder kring väg 52 i planförslaget och vill
att regionen ska ha med det i planförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11- 04
Missiv Region Sörmland
Remiss Region Sörmland
Hållbarhetsbedömning Region Sörmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-11-04
Handläggare

Lina Ljungqvist
0151-193 39
lina.ljungqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/617

Remissyttrande Region Sörmlands Länstransportplan för
regional transportinfrastruktur
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta föreslå att
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar remissyttrandet till
Region Sörmland.
Sammanfattning av ärendet

Region Sörmland har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till
länstransportplan för regional transportinfrastruktur. Det nu remitterade
förslagets process har pågått under perioden hösten 2020 – 2021 och det ska visa
länets kommande prioriteringar de närmsta 12 åren.
Vingåkers kommun har två åtgärder i planen varav den ena är en satsning med
cykelväg längst med storgatan samt passage vid cirkulationen på väg 52 för att
näckrosleden ska kunna klassificeras om till en nationell cykelled. Den satsningen
välkomnas av kommunen och man vill att sträckningen för cykelvägen ses över
för att skapa en nytta för medborgarna i kommunen då ett nytt industriområde
samt idrottsanläggning kan påverkas positivt av sträckningen.
Den andra åtgärden som berör kommunen är en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gällande
utveckling och trafiksäkerhet i Vingåkers tätort som är planerad till år 2023. Den
största anledningen till ÅVS är att vägarna i centralorten trafikeras av tung och
farlig trafik där arbetet ska fokusera på hur trafiksäkerheten kan stärkas och
därmed även stärka utvecklingen i Vingåker. Förvaltningen ser positivt till ÅVS
men vill att den utvidgas samt prioriteras upp och därmed flyttas fram till år 2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar åtgärder kring väg 52 i planförslaget och
vill att regionen ska ha med det i planförslaget.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Trafikingenjör
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Region Sörmland har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till
länstransportplan för regional transportinfrastruktur. Länstransportplanen (LTP)
är trafikslagsövergripande och gäller för perioden år 2022–2033. LTP för
Sörmland ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som regional nivå.
Planen tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin,
Sörmlandsstrategin samt Strukturbild Sörmland. Det nu remitterade förslagets
process har pågått under perioden hösten 2020 – 2021 och det ska visa länets
kommande prioriteringar de närmsta 12 åren.
De objekt som direkt rör Vingåkers kommun är främst två åtgärder där den ena
gäller en satsning på näckrosleden samt en åtgärdssvalstudie (ÅVS) gällande
trafiksäkerhet i Vingåkers tätort.
Näckrosleden är en 70 mil lång regional turistcykelled som går genom Sörmlands
nio kommuner. Region Sörmland vill nu ansöka om att näckrosleden ska
klassificeras om och märkas ut som en nationell cykelled för rekreation och
turism. För att genomföra detta behöver vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder
genomföras. En av dessa åtgärder har ÅVS näckrosleden lokaliserat vid norra
delen av Vingåker då cyklister färdas i blandtrafik med en årsdygnstrafik på 6000
fordon i en hastighet på 60 km/h samt passerar väg 52 vid en cirkulationsplats.
Föreslagen åtgärd är att göra en passage i cirkulationens östra ben med anslutande
cykelvägar från Vingåkers tätort fram till väg 581. Cykelvägen går parallellt med
Storgatan och passagen delas upp i två steg. Samhällsbyggnadsförvaltningen är
positiv gällande satsningen på näckrosleden dock med ett förbehållande att
sträckningen för cykelvägen ses över för att skapa bästa möjliga nytta för
medborgarna i kommunen. Passagen vid cirkulationen kommer till stor
användning då ett industriområde inklusive idrottsanläggning ligger i anslutning
denna.
Den andra åtgärden som berör kommunen är en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gällande
utveckling och trafiksäkerhet i Vingåkers tätort som är planerad till år 2023. Den
största anledningen till ÅVS är att vägarna i centralorten trafikeras av tung och
farlig trafik, där arbetet ska fokusera på hur trafiksäkerheten kan stärkas och
därmed även stärka utvecklingen i Vingåker. Det står även beskrivet hur
utvecklingen kring kopplingen till Viala kan lyftas in där behovet är att skapa en
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säkrare trafiksituation för oskyddade trafikanter på väg 52 till Viala där det finns
en kommunal badplats.
Kommunen vill även belysa att kopplingen mellan Viala och Baggetorp också är
av stor vikt där man skulle kunna knyta an med en cykelväg mellan BaggetorpVingåker som nämns i den regionala cykelplanen. Det finns också ett stort arbete
inom kommunen att öka bostadsbyggandet och att man även behöver se över hur
de statliga vägarnas utformning inbjuder till en högre hastighet än skyltat vilket är
ett problem för centralorten. Kommunen lägger stor vikt på vår
landsbygdsutveckling och genom att förtäta områden och knyta samman
centralorten vill vi utveckla fler bostadsområden som är centrumnära samt stärka
kopplingen till friluftsområdet vid Båsenberga. I denna ÅVS skulle vi även därför
vilja undersöka en möjlighet att skapa en ny koppling mellan Henala området med
52:an samt Båsenberga friluftsområde.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till en ÅVS dock att man tar det i ett
större perspektiv än nuvarande beskrivning i LTP samt att den flyttas fram i
prioriteringsordning till år 2022.
Det samhällsbyggnadsförvaltningen saknar i planförslaget är åtgärder längst
utefter väg 52. År 2014 fattades ett ställningstagande kring denna väg efter en
ÅVS med prioriterade åtgärdsförslag. I ÅVS kom man bland annat fram till att en
mötesfri landsväg mellan Katrineholm- Vingåker är ett åtgärdsförslag samt att
åtgärden ska bli kvalificerade till listan för behov och brister år 7-12 i regional plan
för transportinfrastruktur i sörmland 2014-2025. Dessa går inte att återfinnas i
LTP för 2014-2025 men då de låg på år 7-12 fanns det en baktanke att dessa
skulle lyftas fram till kommande LTP som sker nu år 2022-2033. Dock finns inga
åtgärder längst 52an trots ett högt antal dagligt resande samt olyckor inklusive
dödsolycka, vägen är klassad som en sträcka med mindre god trafiksäkerhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill att Regionen ska ha med åtgärder kring väg 52
i planförslaget.
Vingåkers kommun ser fram emot samverkan med och stöd från Region
Sörmland vid planering och förhandling om de statliga bidragen i form av
medfinansiering. Bidragen kommer hjälpa kommunen att skapa en tryggare miljö
för kommunens invånare och framförallt de oskyddade trafikanterna då vi har
åtgärder i vår kommande planering för att skapa en attraktivare tätort för gående
och cyklister.
Förvaltningens ståndpunkt
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Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder kräver medfinansiering vid näckrosleden samt att kommunen bekostar 25%
av ÅVS för utveckling och trafiksäkerheten i centralorten.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
"[Klicka och skriv]"
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Susanne Jaktlund
Samhällsbyggnadschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

172

Datum

Dokumentnummer

2021-09-29

HRU20-0180

Enligt sändlista

Samråd för förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022–2033
Region Sörmland har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Regeringens direktiv och
Trafikverkets uppräkning av budget har angett en planeringsram på 1 367 miljoner
kronor för Sörmland. Region Sörmland har tagit fram ett förslag till länsplan och
inbjuder härmed länets kommuner samt berörda myndigheter och organisationer att
lämna synpunkter inför framtagande av slutlig version.
Planen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande 12 åren för den regionala
transportinfrastrukturen. Förslaget innehåller beskrivningar av mål, strategier, trender
och utmaningar och en åtgärdsplan. Förslaget innehåller också beskrivning av
genomförande och en sammanfattning av hållbarhetsbedömningen och
miljökonsekvensbeskrivning som anger planens konsekvenser och måluppfyllelse.
Som komplement till plandokumentet finns en digitaliserad del av länsplanen som
innehåller fördjupade analyser kring utvecklingen i Sörmland och tillstånd och
brister i transportsystemet utifrån till exempel befolkning, tillgänglighet,
olycksstatistik och trafikprognoser.
Slutligt förslag till länsplan överlämnas till regeringen senast 30 april 2022.
Länsplanen fastställs under våren 2022 efter att regeringen beslutat om ramarna.
Vägledning
Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Sörmland består av två
huvuddelar och en digitaliserad sammanställning av underlagsanalyser.




Länstransportplanen – pdf
Hållbarhetsbedömning – pdf
Digitaliserade underlagsanalyser i StoryMap

Vi önskar dina synpunkter på framförallt på de två huvuddelarna;
Länstransportplanen och Hållbarhetsbedömningen då de beskriver inriktningen, mål,
strategier, utredningsplan, konsekvensbedömningar, etcetera.
Remissvaret ska vara Region Sörmland tillhanda via e-post,
hallbarregionalutveckling@regionsormland.se senast den 30 december 2021. Ange
”Remiss ny LTP Sörmland 2022–2033, DNR: HRU20-0180” i ämnesraden.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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Samrådshandlingarna
Förslaget till en ny länstransportplan samt hållbarhetsbedömning finns på Region
Sörmlands hemsida:
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
De digitaliserade underlagsanalyserna finns i en StoryMap i Arc Gis online
https://storymaps.arcgis.com/stories/da9f47be89c94cb4b4add21a92d8db80
Som underlag till planen finns samlade effektbedömningar för namngivna objekt
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktigplanering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/

Om du inte har möjlighet att läsa handlingarna via vår hemsida eller frågor kontakta
Fredrik Högberg, projektledare Region Sörmland, 073-596 72 57 eller epost
janfredrik.hogberg@regionsormland.se.

Med vänliga hälsningar,

Region Sörmland

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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Sammanfattning

Region Sörmland har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till Länstransportplan för regional transportinfrastruktur. Länstransportplanen är trafikslagsövergripande och gäller för perioden år 2022–2033. Tilldelad planram är 1 367 miljoner,
efter justeringar utifrån upparbetning av ramarna under perioden år 2018–2021.
Länstransportplanen för Sörmland ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell
som regional nivå. Planen tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin,
Sörmlandsstrategin samt Strukturbild Sörmland. Utifrån detta har följande mål formulerats för Länstransportplanen:


Främja en ökad tillgänglighet i och till transportsystemet för alla medborgare med utgångspunkt i barnens behov



Bidra till ökad trafiksäkerhet och bibehållen funktionalitet i transportsystemet



Bidra till ökad andel hållbara transporter genom att stärka gång-, cykeloch kollektivtrafik



Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja Sörmlands flerkärnighet,
stärka utvecklingsstråken samt utveckla attraktiva bytespunkter för ökat
samspel mellan noder och dess omland



Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja internationell, storregional och regional tillgänglighet och näringslivets behov av transporter



Verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering, i samverkan mellan stat, region och kommunerna, som utgår från fyrstegsprincipen
och som beaktar digitaliseringen i genomförandet av planen

Följande strategiska inriktningar har varit vägledande för att stödja målen:


Attraktiva livsmiljöer - ökat fokus på tätortsnära åtgärder



Åtgärder kopplat till bostadsbyggande



Bytespunktsutveckling och resecentrum
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Kollektivtrafiken (framkomlighet, tillgänglighet och standard på hållplatser)



Stärka regionala vägstråk med både regional och nationell funktion. (person- och godstrafik)

Åtgärdsplanen för de kommande tolv åren fokuserar de första sex åren på att färdigställa flera av de satsningar som varit utpekade i Länstransportplanen sedan tidigare
men av olika anledningar blivit förskjutna. Det görs att satsningar på väg 53, väg
55, väg 57 samt 218 för att stärka framkomligheten och trafiksäkerheten i länet.
Tidigt i planen ligger även satsning på cykelstråket mellan Eskilstuna och Kvicksund.
I andra halvan av planperioden ökas satsningar på kollektivtrafik och trafiksäkerhet,
framkomlighet och trimning av statligt vägnät samt statlig medfinansiering. Det är
för att möta behoven som finns kring bostadsbyggande, industrisatsningar samt hållbart resande.
Länstransportplanen för Sörmland pekar också ut en offensiv utredningsplan kring
behov och brister för att få bättre underlag och kunskap. Detta för att bättre utnyttja
medlen i Länstransportplanen i de så kallade potterna och använda pengarna där de
ger bäst nytta. Det handlar om utredningar kring kollektivtrafik, trafiksäkerhet i tätorter utanför centralorten samt näringslivsutveckling. Parallellt lyfts ett antal prioriterade behov och brister där fördjupad samverkan och samhandling behöver ske
med kommunerna och Trafikverket för att identifiera eventuella åtgärder för att
stärka den hållbara regionala utvecklingen.
De senaste fyra åren har Länstransportplanen för Sörmland haft ett högt utfall för
statlig medfinansiering till åtgärder på kommunalt vägnät. För att förstärka den samverkan ytterligare och för att genomgående få ett högt utfall av planen stärks genomförandeprocessen ytterligare. En aktiv samverkan och uppföljning årligen mellan Trafikverket, Region Sörmland och kommunerna struktureras och etableras för
att Länstransportplanen ska bidra och stärka den regionala utvecklingen i Sörmland.
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1. Inledning

Region Sörmland ansvarar för att upprätta förslag till trafikslagsövergripande
länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 2022–2033, efter direktiv
från regeringen. Trafikverket upprättar samtidigt ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet. I uppdragets förutsättningar finns ett antal kriterier, riktlinjer och mål att förhålla sig till och
dessa beskrivs dels i infrastrukturpropositionen, dels i direktiven för uppdraget.
Länsplanearbetet har letts av Region Sörmland och har utarbetats av Regionala
utvecklingsnämndens utskott för regional samhällsplanering. Arbetet har skett i
samverkan med framförallt kommunerna och Trafikverket. Bredare målgrupper
utanför Region Sörmland har nåtts genom olika aktiviteter under arbetet. Processen att ta fram en ny länstransportplan har pågått under perioden hösten
2020 och hela 2021.

Översikt planuppdraget
Den statliga och regionala åtgärdsplaneringen av transportinfrastruktur startas
genom ett regeringsdirektiv. Planeringen av den statligt ägda transportinfrastrukturen sker på två geografiska nivåer:


Nationell plan upprättas av Trafikverket och beskriver investeringar i
det statliga väg- och järnvägsnätet för en tolvårsperiod framöver.



Länstransportplaner beskriver investeringar för statliga regionala vägar
och olika typer av medfinansiering.

Den nationella planen för transportinfrastruktur tillsammans med länstransportplanen är statens verktyg att bedriva transportpolitik i Sverige utifrån politiska
visioner och mål som definieras i infrastrukturpropositionen. Dessa planer revideras vart fjärde år och denna plan ersätter den plan som omfattade perioden
2018–2029. Länstransportplanen fastställs av regionfullmäktige. Den nationella
planen fastställs av regeringen.
Länsplanen för regional transportinfrastruktur är en plan där Region Sörmland
planerar och prioriterar investeringar i den regionala statliga infrastrukturen utifrån behov och brister och regionens syn på lokala, regionala, storregionala och
nationella mål. I Södermanlands län innefattar länstransportplanen samtliga
statliga vägar, förutom E4, E20 och väg 56. Dessa ingår istället i det nationella
stamvägnätet och investeringar för dessa fastställs därmed i den nationella planen. Det regionala vägnätet innefattar även cykelvägnätet samt kollektivtrafik1
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anläggningar, såsom exempelvis hållplatser. Länstransportplanen är också viktig för medfinansiering av infrastruktur på det kommunala vägnätet. Däremot
innefattar länstransportplanen inte drift och underhåll eller vidmakthållande av
transportsystemet.

Ekonomiska förutsättningar
Utgångspunkten för planeringen för Sörmlands del är den preliminära ekonomiska ramen på 1 367 miljoner kronor för perioden 2022–2033. Ramen är fördelad på tre perioder för de 12 år som planen gäller år 1–3, år 4–6 och år 7–12.
Det verkliga budgetutfallet för planen i genomförandet påverkas av hur den löpande infrastrukturplaneringen går över tid samt Trafikverkets årliga budgettilldelning av regeringen och verksamhetsplanering. Prioriteringar för år 7–12 har
strategisk betydelse för att peka ut kända och viktiga behov och brister i framtiden som behöver utredas. Sista perioden i planen signalerar också vilka finansierade projekt som har möjlighet att starta upp vägplanearbete under planperioden.

Regeringens direktiv för planarbetet
Enligt regeringens direktiv ska fyrstegsprincipen vara vägledande för den fortsatta planeringen. Fyrstegsprincipen är ett planeringsverktyg som syftar till att
påverka behovet av transporter samt valet av transportsätt (steg 1) samt att optimera redan befintlig infrastruktur (steg 2) framför att bygga om (steg 3) eller
bygga ny infrastruktur (steg 4). Det ska tydligt framgå hur alla steg, inklusive
steg 1- och steg 2-åtgärder bedömts för de åtgärder som föreslås.
Regeringens direktiv lyfter tydligt att prioriteringar ska motiveras och eventuella målsynergier och målkonflikter ska beskrivas och hanteras. Planen ska redovisa åtgärdernas samhällsekonomiska effekter inklusive icke prissatta effekter, hur åtgärderna bidrar till de transportpolitiska målen samt klimatmålen. Planen ska även bidra till etappmålet om minskning med 70 % av växthusgasutsläpp till år 2030 samt att år 2045 är utsläppen i princip noll för transportsektorn. Planen ska redovisa i vilken utsträckning den bidrar till att öka transporteffektiviteten i samhället. Länstransportplanerna ska möta betydande industriinvesteringars behov samt behov av ökat bostadsbyggande. Dessa perspektiv ska
vägas tillsammans med de transportpolitiska målen.
Förslaget till Länsplan ska beskriva vilka effekter olika infrastrukturåtgärder
väntas ge på förutsättningarna för bostadsbyggandet. I direktivet för nationell
plan och länsplaner för åren 2022–2033 pekar regeringen på att nationell plan
kan samfinansiera åtgärder med länsplanerna för trafiksäkerhetsåtgärder på regionalt vägnät som förkortar restiden på landsbygden. Till exempel pekar regeringen på åtgärder såsom mittseparering eller andra åtgärder som inte innebär
hastighetssänkningar men ändå stärker trafiksäkerheten.
I direktivet pekar regeringen också på möjligheten till samfinansiering mellan
nationell plan och länsplanerna för cykelåtgärder på statliga vägnätet som ingår
inom länsplanernas ansvar.
2
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2. Mål

Länstransportplanen är ett medel för att uppnå såväl nationella som regionala
mål och strategier. De huvudsakliga mål som styr inriktningen för länstransportplanen 2022–2033 återfinns i:


Regeringens direktiv och tillhörande nationella transportpolitiska mål



Den regionala utvecklingsstrategin/Sörmlandsstrategin och den tillhörande Strukturbilden för Sörmland



Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken i Södermanlands län



Regional cykelstrategi för Sörmland

Den storregionala samverkansprocessen En Bättre Sits påverkar också Region
Sörmlands strategiska inriktning och prioriteringar för länstransportplanen. Den
nationella planen har stor betydelse för Sörmland eftersom det finns omfattande
nationell infrastruktur av betydelse i Sörmland. Den regionala och nationella
transportplaneringen ska förstärka varandra och ge synergieffekter. En Bättre
Sits, samverkan innefattar sju län i Stockholm–Mälarregionen och syftar till att
skapa samsyn kring utvecklingen av transportsystemet i ett nationellt och storregionalt perspektiv för att kunna påverka den nationella planeringen.

2.1

Länstransportplanens syfte och mål

Länstransportplanen kan ses som en genomförande och handlingsplan för att
uppnå olika mål i den regionala utvecklingsstrategin. Det övergripande syftet
och målen med länstransportplanen i ett nationellt och regionalt perspektiv är
att med prioriterade åtgärder och satsningar bidra till att:


Främja en ökad tillgänglighet i och till transportsystemet för alla medborgare med utgångspunkt i barnens behov



Bidra till ökad trafiksäkerhet och bibehållen funktionalitet i transportsystemet



Bidra till ökad andel hållbara transporter genom att stärka gång-, cykeloch kollektivtrafik



Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja Sörmlands flerkärnighet, stärka utvecklingsstråken samt utveckla attraktiva bytespunkter för
ökat samspel mellan noder och dess omland
3
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Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja internationell, storregional och regional tillgänglighet och näringslivets behov av transporter



Verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering, i samverkan mellan stat, region och kommunerna, som utgår från fyrstegsprincipen och som beaktar digitaliseringen i genomförandet av planen

2.2

Nationella transportpolitiska mål

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Därutöver finns två mer specificerade mål: funktionsmålet och hänsynsmålet, där funktionsmålet ska utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.
Funktionsmålet ska bidra till 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.
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet ska bidra till att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska mista
livet eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.
För att uppfylla funktionsmålet och hänsynsmålet har följande preciseringar tagits fram:

4
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2.3

Regionala mål

Sörmlandsstrategin
Sörmlandsstrategin är vår regionala utvecklingsstrategi som visar inriktningen
för det regionala utvecklingsarbetet. Syftet med vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) är att ange de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar hållbar
regional utveckling i Sörmland.
Sörmlandsstrategin sätter människan i centrum. Social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle. En
hållbar utveckling där social hållbarhet är målet innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle:


där alla människors grundläggande behov tillgodoses och de mänskliga
rättigheterna säkerställs,
5
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där alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet
och uttryck, ålder eller funktionsnedsättning,



som anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Sörmlands modell för hållbar regional utveckling belyser utifrån människan
och befolkningen i centrum hur boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv
påverkar varandra. Modellen beskriver även ett antal förutsättningar som påverkar detta samspel.
Figur 1. Sörmlands RUS-modell

Sörmlandsstrategin har i dagsläget två beslutade prioriteringar:


En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.



En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av
bostäder möter efterfrågan.

Strukturbild Sörmland
Strukturbild Sörmland är en del av Sörmlandsstrategin och utgör det fysiska
perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Strukturbilden visar en ortsstruktur och funktionella samband inom länet och med omvärlden. Det är struk-

6
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turer och samband som behöver vidareutvecklas och stödjas av flera samhällsnivåer- och aktörer genom exempelvis fysisk planering och insatser inom infrastruktur och kollektivtrafik för en mer funktionell och hållbar region.


Strukturens och sambandens funktionalitet är av betydelse för att
Sörmland ska vara en konkurrenskraftig region för ett mer diversifierat näringsliv och arbetsmarknad. Förutom god tillgänglighet mellan
arbete och bostad, är det av betydelse med god tillgänglighet till utbildning, service, kultur och fritid, för attraktiva och hållbara livsmiljöer.



En bärande del i strukturbilden är flerkärnighet som möjliggör hållbar regional utveckling i hela Sörmland där de olika platserna i länet,
nodstäderna, orterna och deras omland är beroende av och kompletterar varandra för att skapa en hållbar geografi.



Digital- och transportinfrastruktur i kombination med kollektivtrafik
skapar god tillgänglighet mellan nodstäder och orter med viktiga
funktioner som exempelvis bostäder, arbetsplatser, utbildning, kultur
och service. God tillgänglighet möjliggör också utveckling i hela
regionen och Sörmlands attraktivitet ökar i och med att en större region med varierande miljöer kan attrahera människor, företag och kapital.
Figur 2. Strukturbild Sörmland

Strukturbild Sörmland består av, förutom kartan, tre strategiska områden med
ställningstaganden som är vägledande ur ett funktionellt/strukturellt perspektiv
i genomförandet av Sörmlandsstrategins prioriterade inriktningar Växande arbetsmarknad och Fungerande bostadsmarknad;


Sörmland är väl integrerat med omvärlden
7
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Sörmland har god tillgänglighet inom länet med en flerkärnig struktur



Sörmland har attraktiva miljöer, för invånare, företag och besökare

Regional cykelstrategi för Sörmland och Trafikförsörjningsprogrammet
Regional cykelstrategi för Sörmland utgör ett viktigt underlag till Länstransportplanen. I länstransportplanen avsätts medel för cykelåtgärder utmed det
statliga vägnätet, som medfinansieras av kommunerna, samt medel i form av
statsbidrag som kommunerna kan ansöka om för att exempelvis medfinansiera
cykelåtgärder utmed det kommunala vägnätet. Cykelstrategin är även ett underlag till kommunal, regional och nationell planering gällande cykling och
cyklingsfrämjande åtgärder.
Ytterligare ett viktigt underlag är Trafikförsörjningsprogrammet för Sörmland,
som innehåller mål och riktning för kollektivtrafiken. Länstransportplanen ger
direkta förutsättningar för att uppnå målsättningar som sätts kring utveckling av
infrastruktur för kollektivtrafiken såsom tillgänglighetsanpassning av hållplatser, attraktiva bytespunkter, framkomlighetsåtgärder, realtidsinformation. Indirekt kan Länstransportplanen också bidra till att mål uppnås genom ett ändamålsenligt vägnät. Genom avsatta medel i Länstransportplanen kan åtgärder genomföras i statligt vägnät eller kommunalt vägnät genom medfinansiering.

8
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3 Trender och utmaningar

Behoven i transportsystemet förändras när samhället utvecklas. Ny teknik och
miljö- och klimatfrågor är starka drivkrafter för ett transportsystem i förändring. Förutom globala trender som till exempel urbanisering, internationalisering och digitalisering finns det inom transportområdet ett antal viktiga trender som har betydelse för framtida samhällsplanering och infrastrukturutveckling. De mål och strategier som prioriteras i länstransportplanen bör i så hög utsträckning som möjligt möta den utveckling som sker i länet och de olika transporttrenderna för att få en plan som möter förändringarna i omvärlden.
En fördjupad analys av Sörmlands utmaningar och utveckling utifrån till exempel befolkning, arbetsmarknad, pendling, näringsliv samt status och brister i
transportsystemet finns i den digitaliserade delen av länstransportplanen:
Storymap i Arc GIS online
Nedan följer en sammanfattning av ett antal aspekter av utvecklingen i samhället och i Sörmland för att få en förståelse för både nationella och regionala
mål samt länsplanens strategier och åtgärdsplan. Utgångspunkten för trender i
transportsystemet som länstransportplanen tar fasta på är Trafikverkets omvärldsanalys från 2018. Där beskrivs fem globala trender samt fem övergripande transporttrender. Trafikverkets beskrivning av transporttrender är i linje
med många andra trendspaningar och har också använts i framtagandet av den
storregionala systemanalysen inom En Bättre Sits.
De beskrivna trenderna påverkar förutsättningarna för utveckling av transportsystemet i både Sörmland, Stockholm–Mälarregionen och nationellt. Hur stort
genomslag de enskilda trenderna kommer att få är dock osäkert. Trafikverkets
fem övergripande transporttrender beskrivs kortfattat nedan och analyseras utifrån ett länsplaneperspektiv och vad det innebär för planen.

3.1

Trender i transportsystemet

Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem
Med hjälp av ny teknik går utvecklingen mot allt högre grad av automation i
transportsystemet. Informationsmängderna ökar, vilket kommer att kunna ge
nya typer av beslutsstöd och tjänster. Genom detta kan effektivare lösningar
växa fram, men det kan även behövas styrning från staten för att säkerställa att
användandet av den nya tekniken bidrar till de transportpolitiska målen. I denna
utveckling är säkerhet och integritet särskilt viktiga aspekter att beakta.
Investeringar genom länstransportplanen för att möta den här utvecklingen kan
vara till exempel realtids- och informationssystem för kollektivtrafiken eller
9
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olika typer av ITS-lösningar (intelligenta transportsystem) i åtgärdsplaneringen.
Det kan handla om till exempel smarta trafiksignalsystem till variabla hastighetsskyltar.

Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps
Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser är alltjämt en dominerande
fråga i debatten om hur transportsystemet ska utvecklas. Allt större krav ställs
från olika aktörer på att transportsystemets klimatpåverkan ska minska och fossila drivmedel fasas ut. Politiska styrmedel ses som en förutsättning för att frågorna ska kunna lösas i ett kort och långsiktigt perspektiv.
Utmaningen kring klimatfrågan kan mötas av ökade satsningar i länstransportplanen på hållbara transporter samt mer effektivt utnyttja den infrastruktur och
det transportsystem som finns. Detta kan ske genom till exempel att satsa mer
på gång, cykel och kollektivtrafik samt prioritera de första två stegen i fyrstegsprincipen.

Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter
Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och urbanisering, tillsammans med
ökad välfärd och global handel, bidrar till ett ökat tryck på transportsystemet –
både vad gäller personresor och godstransporter. Samtidigt ställs allt hårdare
krav på hållbar tillgänglighet, såsom krav på fossilfrihet samt jämställdhet,
minskade ekonomiska klyftor och ett transportsystem för alla. Detta påverkar
och ställer nya krav på såväl samhällsplaneringen som utvecklingen av teknik
och nya tjänster.
Länstransportplanen har begränsade resurser. Det är de statliga ekonomiska
medlen som finns för utveckling av det regionala vägnätet i Sverige. Samtidigt
ökar behoven av investeringar i länet utifrån trenderna kring hållbara transporter. I det statliga vägnätet finns bristande standard utifrån trafiksäkerhet och
framkomlighet i många stråk. Det leder till att det blir viktigt med prioriteringar
i länsplanen mellan olika områden samt prioriteringar av utveckling av vägstråk
samt hitta verktyg för att utnyttja den infrastruktur som finns mer effektivt.

Transportsystemet integreras alltmer i samhällsutvecklingen
Flera av de stora samhällsutmaningar vi står inför kräver insatser från många
olika aktörer inom olika områden. Utmaningarna handlar till exempel om klimatpåverkan, bostadsförsörjning, arbetsmarknad, integration, jämställdhet, säkerhet och trygghet samt transportförsörjning i hela landet. Det blir allt tydligare att utvecklingen av transportsystemet har en central roll för att möta flera
av dessa utmaningar.
Länstransportplanen möter trenden genom genomförandet av planen. Detta utvecklas i genomförandekapitlet. Bakgrunden och betydelsen av trenden i ett
länsplaneperspektiv är att samhällsplaneringen blir alltmer integrerad och komplex. Därför är det särskilt viktigt att regionen samverkar med olika samhälls-
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aktörer för att hitta gemensamma lösningar oavsett till exempel väghållaransvar. Samverkan är viktig för att tillsammans skapa så bra hållbara och effektiva lösningar som möjligt för utveckling av transportsystemet.

Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem
Ett fungerande transportsystem är en viktig del för att andra funktioner i samhället ska fungera. Kraven ökar på att kunna upprätthålla funktionaliteten i systemet även vid extrema vädersituationer och vid höjd beredskap. I takt med
ökad digitalisering i transportsystemet ökar även behovet av informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Allt fler känner sig också otrygga att röra sig i transportsystemet. Rädslan att utsättas för brott eller terrordåd påverkar människors
vanor.
Trenden kopplar till ett flertal frågor i infrastrukturplaneringen. Dels finns en
koppling till drift- och underhållsfrågor. Där har inte länsplaneupprättaren en
primär roll utifrån vad länsplanepengarna kan användas till men är en viktig
fråga för kommunerna för till exempel investeringar i gång- och cykelvägar.
När digitaliserade lösningar för kollektivtrafiken ökar blir denna trend en allt
viktigare del att beakta för att kunna utveckla kombinationsresor och för punktlighet i kollektivtrafiken. Ett utvecklat robust transportsystem knyter även an
till potten för Enskilda vägar för att stödja behov som uppstår av till exempel
extrema vädersituationer.

3.2

Sörmlands utveckling

Befolkningsutveckling
Den demografiska utvecklingen har stor betydelse för utvecklingen i Sörmland.
Storleken på befolkningen, befolkningens sammansättning (demografi) och
ökad eller minskad befolkning driver efterfrågan på transporter. Det i sin tur påverkar hur mycket transportsystemet kommer att nyttjas och belastas. Vid utgången av år 2020 bodde totalt 299 401 människor i Södermanland. De senaste
20 åren, mellan 2000–2020, ökade länets befolkning med 17 procent.
Befolkningsförändringar har effekter på skattekraft, arbetskraftsförsörjning och
på efterfrågan på offentliga tjänster och service. Majoriteten av kommunerna i
länet har haft en positiv befolkningsutveckling över tid som till stor del beror på
ökad invandring. Senaste prognoserna för befolkningsutvecklingen till år 2040
anger en svagare utveckling för mellersta Sörmland än tidigare medan de kommuner som är mest integrerade med Stockholms arbetsmarknad uppvisar en
starkare befolkningsutveckling.

Ortsstruktur och stråk
Befolkningsutvecklingen speglar en fortsatt urbanisering i länet. Utvecklingen
är starkast i kommunhuvudorterna och Stockholms läns utveckling har stor påverkan på utvecklingen i Sörmland på grund av dess storlek. Urbanisering drivs
också starkt av faktorer som är knutna till en alltmer specialiserad arbetsmarknad.
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Ortsstrukturen är viktig för att förstå hur befolkning, sysselsättning och ekonomisk aktivitet ser ut i geografin och hur det urbana mönstret ser ut. Den rumsliga strukturen påverkar till exempel marknadspotential, tillväxtförutsättningar,
tillgänglighet och transportkostnader.
Figur 3. Ortsstruktur och befolkning i tätorter i Sörmland (2020)

En utgångspunkt i Strukturbild för Sörmland är att ortsstrukturen är en viktig
förutsättning för utveckling och möjligheter för tillgänglighetsförbättringar. Utifrån hur ortssystemet och utvecklingen ser ut är det rimligt att utifrån ett länsplaneperspektiv anta att den största behoven i transportsystemet kommer att
vara i och omkring kommunhuvudorterna även i framtiden.
I ett stråkperspektiv är en slutsats från utvecklingsmönster för befolkning, arbetsmarknad och pendling i Sörmland att transportsystemet i framförallt de redan starka stråken som visas i Strukturbilden är de som kommer att belastas
även ytterligare i framtiden. Det innebär att kapacitets- och tillgänglighetsförbättringar och trafikeringsfrågor blir särskilt viktiga i dessa stråk framförallt på
järnvägen om klimat- och miljömål och ambitionen om ett ökat hållbart resande
ska kunna nås.

3.3

Tillstånd och brister i transportsystemet

Tillgänglighet och funktionella samband
I ett nationellt perspektiv har Sörmland en relativt god tillgänglighet i transportsystemet med förhållandevis korta restider till större befolkningscentra och arbetsmarknadsregioner i hela Stockholm-Mälarregionen och Östergötland.
Sörmland har också goda kommunikationer med övriga Sverige och resten av
världen genom Stockholm Skavsta flygplats samt via järnvägsförbindelser till
12
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Stockholm Arlanda. Förutsättningarna utifrån tillgänglighet, restider och funktionella samband varierar i olika delar av länet. Resorna i länet sker främst i
starka stråk i östvästlig riktning samt mot angränsande län, främst Stockholm,
Västmanland och Östergötland. Inomregionalt är stråken svagare i nord-sydlig
riktning som helhet men är starka delregionalt som till exempel mellan Oxelösund-Nyköping, Eskilstuna-Strängnäs och Katrineholm-Vingåker.
Analysen av rörelser utifrån mobildata visar på ett genomsnitt på 177 161 unika
reserörelser per dag mellan olika destinationer med startpunkt i de sörmländska
kommunerna under 2019.
Figur 4. Antal dagliga reserörelser utifrån kommunerna i Sörmland år 2019 i de 25 starkaste reserelationerna. (Källa: Telia insight mobildata)
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Figur 5. Antal dagliga reserörelser utifrån kommunerna i Sörmland 2019 i ett urval av de 25 starkaste
reserelationerna. (Källa: Telia insight mobildata)

Utifrån länets struktur, geografi, transportsystem och restider så kan sägas att
de flesta platser i länet idag uppfyller målet om en grundläggande tillgänglighet
till transportsystemet. Den högsta sammanvägda tillgängligheten utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv får de största kommunerna och tätorterna framförallt
Eskilstuna och Nyköping utifrån att det är där den största koncentrationen av
människor och arbetstillfällen finns. Därefter kommer Katrineholm, Strängnäs,
Mariefred, Gnesta, Trosa-Vagnhärad och Oxelösund. Gemensamt för dessa är
funktionen som centralorter, där alla utom Oxelösund har en välutbyggd tågtrafik, vilket i sig är ett tecken på att arbetstillfällen utanför länet har stor påverkan
på den sammanvägda lokala tillgängligheten på många platser. Lägst är tillgängligheten i landsbygdsområden som ligger mellan länets större infrastrukturstråk för personbil och kollektivtrafik.
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Figur 6. Tillgänglighet i Sörmland nuläge, personbil och kollektivtrafik (WSP 2021)

När det handlar om tillgänglighet kopplat till hållbar utveckling och arbetsmarknad blir restider en viktig faktor. Sörmlands arbetsmarknad är liten i ett
storregionalt perspektiv men god tillgänglighet ger länets invånare tillgång till
en stor arbetsmarknad genom de olika storregionala nodernas storlek och
många arbetsplatser.
En skillnad kan ses beroende på val av färdslag, där tillgängligheten med bil är
starkt förknippad med körtiden till länets största orter. Den är därför hög i områdena kring länets centralorter, och avtar överlag med ökat avstånd från städerna. För tillgängligheten med kollektivtrafik är mönstret inte lika entydigt,
vilket är en avspegling av kollektivtrafikens olika komponenter med stationer
och hållplatser för regionaltåg, regionbussar och lokalbussar. Detta gör att
stadskärnorna generellt har bättre tillgänglighet med kollektivtrafik än sina respektive omland till följd av en kombination av färre byten, tätare avgångar och
expresstrafik mellan de större städerna. I allmänhet har stationslägena den bästa
tillgängligheten, men effekten avtar snabbt med ökat avstånd från stationen.
Detta kan exempelvis ses i Mariefred, där zonen som innehåller Mariefreds omland även innefattar Läggesta station. En stor skillnad kan där ses jämfört med
Åkers Styckebruk som trots jämförbart avstånd till Läggesta får lägre tillgänglighet än Mariefred.
En jämförelse mellan tillgänglighet för bil och för kollektivtrafik visar att det
inte är motiverat med stora investeringar i vägnätet för att uppnå restidsförbättringar, utifrån perspektivet om regionförstoring och regional utveckling. En anledning till det är att länet drar nytta av god tillgänglighet till järnväg i flera
starka stråk som täcker in länets alla kommunhuvudorter där den stora koncent15
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rationen av arbetsplatser och personer i arbetsför ålder finns. Dock kan investeringar i nya vägstråk vara motiverade utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, för
framförallt godstransporter och kollektivtrafik, lokal och nationell nytta.

Behov och brister i transportsystemet utifrån bebyggelseutveckling i
Sörmland
En bra tillgänglighet till större arbetsmarknader som redovisats tidigare är något som skapar attraktiva lägesegenskaper på många platser i länet. Detta gör
att efterfrågan på bostäder i dessa områden ökar och priserna stiger. Om tillgänglighetsökningen är tillräcklig skapas förutsättningar för bostadsbyggande i
vissa områden, vilket på sikt borde leda till ökade investeringar på bostadsmarknaden i Sörmland. Tidigare analyser av bostadsmarknaden för länet visar
att det finns goda marknadsförutsättningar för bostadsbyggande på många platser och att tillgängligheten har en hög förklaringsgrad till fastighetspriser i
Sörmland.1 Den planerade bebyggelseutvecklingen i länet innebär både en omvandling av tätorter i form av både förtätning och tätortsnära expansion.
Figur 7. Andelar planlagd mark (antal lägenheter) per tätortskategori i Sörmland fram till 2050. Analys
av Sörmlands kommuners bebyggelseutveckling 2016.

Den analys som gjorts av bebyggelseutvecklingen visar att majoriteten av de
planerade bostäderna är kopplad till kommunhuvudorterna och 51 procent av
all planlagd mark i Sörmland är inom tät bebyggelse. Den typen av bostadsbyggande genererar generellt mindre infrastrukturinvesteringar.
Men det finns också en betydande planläggning av bostäder i mer glesa områden och mindre tätorter. När kategorin gles bebyggelse och glesbygd läggs
samman visas att 33 procent av all planläggning av bostäder i länet sker i sådana områden. Det beror främst på de speciella marknadsförutsättningar som
finns i Sörmland. Traditionellt återfinns de högsta fastighetsvärdena i de tätaste
områdena med bäst tillgänglighet. I ett storregionalt perspektiv de regionala noderna. Sörmlands struktur ser annorlunda ut. Här finns flera platser i geografin

1

Tillgänglighet, Tobins Q och bostadsbyggande i Sörmland (2021)
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med unika lägeskvalitéer som inte är kommunhuvudorter som har god tillgänglighet och närhet till Stockholm och som visar sig attraktiva för byggande och
boende.
Den sammanställning som gjorts visade att även om det finns en stor förtätningspotential i många tätorter är det en stor andel 41 procent som är mer typen av att
expandera tätorten. Att den typen av planering är stor i länet leder också till större
behov av infrastrukturinvesteringar och att till exempel kollektivtrafiksystemet
behöver utvecklas och byggas ut i större omfattning över tid.
Figur 8. Andelar planlagd mark (antal lägenheter) i Sörmland fram till 2050 utifrån typ av utveckling.
Analys av Sörmlands kommuners bebyggelseutveckling 2016.

Sörmlands struktur och kommunernas planering av bostäder är en regional utmaning för hållbart resande i ett långsiktigt perspektiv. Den regionala busstrafiken är en viktig del för att främja en sådan utveckling. Även om det finns en
stor förtätningspotential i många tätorter ökar ändå behovet av infrastrukturinvesteringar totalt sett. Till exempel behöver gång-, cykel- och kollektivtrafiksystemet utvecklas och byggas ut i större omfattning över tid. Analysen av bebyggelseutvecklingen stärker också bilden av ett allt större behov för kommunala
investeringar i infrastruktur över tid vilket påverkar länstransportplanen.

Tillstånd och brister i det regionala vägnätet
För den infrastruktur som berör länstransportplanen i första hand, länsvägarna,
så handlar de övergripande bristerna på vägnätet i ett stråkperspektiv om att
många sträckor har för låg standard på delsträckor och tillåten hastighet. Det är
vanligt med bristfälliga omkörningsmöjligheter. Framkomligheten försämras
när tung trafik blockerar vägbanan utan möjlighet till omkörning. Vanligt på de
regionala stråken är att de har smala körfält, dåliga siktförhållanden som påverkar trafiksäkerheten. Generellt sett är behoven av förbättringar i det regionala
vägnätet med koppling till nationella mål om trafiksäkerhet omfattande, både
vad gäller trimningsåtgärder, om- och nybyggnation samt drift- och underhållsåtgärder. De stråk som åsyftas här är framförallt det så kallade funktionellt
prioriterade vägnätet.
17
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Figur 9. Funktionellt prioriterat vägnät i Sörmland

Funktionellt prioriterat vägnät är de regionala och nationella vägar som knyter
ihop länet och skapar en grundläggande tillgänglighet i vägtransportsystemet
för tätorter och landsbygd. Det utpekade vägnätet utgör Sörmlands förbindelse
mot omvärlden och är de vägar som fyller en viktig regional funktion.
Funktionellt prioriterat vägnät är en klassificering av vägar och sammanvägd
bedömning av vägarnas betydelse utifrån olika funktioner, trafikutveckling och
betydelse utifrån till exempel kollektivtrafik och tung trafik. Väg 56, E4 och
E20 ingår i den nationella planeringen. Resterande regionala vägar i det funktionellt prioriterade vägnätet har prioriterade funktioner i ett transportsystemperspektiv. Strukturbilden och funktionellt prioriterat vägnät är viktiga utgångspunkter för åtgärdsplaneringen och olika satsningar i länstransportplanen.

Tillstånd och brister i det kommunala vägnätet
Uppföljning av investeringar på det kommunala vägnätet samt inventering av
behov och brister ända sedan Länstransportplanen för åren 2014–2025 och för
åren 2018–2029 visar på en trend av ökade behov för investeringar i framförallt
tätorter. Det hänger samman med en stadsomvandling över tid som fortgår i
framförallt kommunhuvudorterna i länet. Det har sin grund i befolkningsutveckling och därmed olika behov av utveckling och omvandling av olika områden för verksamheter och bostadsbyggande.
Analysen av kommunernas planering för bostadsbyggande och verksamheter
samt uppföljning av tidigare länstransportplaner som belysts tidigare förstärker
18
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bilden av ökade behov av investeringar i det kommunala vägnätet i framtiden.
Detta behöver beaktas i strategier och åtgärdsplanering i länstransportplanearbetet. Det påverkar åtgärdsplaneringen i länstransportplanen på så sätt att det är
viktigt att säkra pengar för statlig medfinansiering till kommunerna för det
kommunala vägnätet utifrån utvecklingen.
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4 Strategier

4.1

Rumsliga strategier för Sörmlands utveckling

Länstransportplanen är en viktig insats för att genomföra Sörmlandsstrategin
och tar sin utgångspunkt i Strukturbild Sörmland och dess strategiska områden.
Sambandet beskrivs i figuren nedan. Strukturbild Sörmland ger det rumsliga
perspektivet på Sörmlandsstrategin. Ur Strukturbilden och tillhörande strategiska områden går att utläsa prioriterade funktioner och olika strategiska frågor
för transportsystemets utveckling. Dessa perspektiv beskrivs i detta kapitel och
är grunden för styrning av åtgärdsplaneringen i Länstransportplanen.
Figur 10. Länstransportplanens samband med Sörmlandsstrategin och strukturbild Sörmland

Sörmland är väl integrerat med omvärlden
I ett systemperspektiv är de utpekade noderna som har viktigast funktion utifrån
service, boende, kultur, utbildning, sjukvård och arbetsmarknad i länet och knyter ihop mindre tätorter och landsbygd i omlandet. Alla noder fungerar som nav
och funktion i kollektivtrafiksystemet i ett lokalt, regionalt och storregionalt
perspektiv. Enskilt och i ett storregionalt perspektiv har orterna få arbetsställen
och en begränsad diversitet i näringslivet. De är beroende av varandra och ett
större omland på grund av arbetsmarknadens specialisering.
Därför är det viktigt att nodernas integration med omvärlden stärks. Tidigare
analyser av funktionella samband utifrån pendling, flyttmönster och näringsliv
visar att länet har starkast samband med Stockholms län. Samtliga noder utom
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Oxelösund har direkt förbindelse till och från Stockholm med tåg. Satsningar
för förbättrad tillgänglighet på dessa stråk i nationell plan och satsningar på tillgänglighetsförbättringar inom tätorterna till bytespunkter och satsningar på bytespunkter i länstransportplanen är investeringar som bör prioriteras då de möter målen och har bäst förutsättning att främja hållbar regional utveckling.
Sörmlands struktur gör att flertalet av noderna har starkare funktionella samband med noder utanför länet än inom det egna länet. Utifrån ett flerkärnighetsperspektiv och regional utveckling innebär det att mellan-regionala och nationella stråksatsningar i flera fall har större nytta än satsningar på regionala stråk i
synnerhet vägstråk i länet. För Sörmland har det stor-regionala perspektivet extra stor betydelse för länets utveckling. Exempel på sådana samband är Västerås-Eskilstuna, Gnesta-Södertälje, Nyköping-Stockholm och NorrköpingKatrineholm.
I ett näringslivsperspektiv behöver Sörmland ett transportsystem som stödjer
utvecklingen av internationell tillgänglighet och en effektiv godshantering vid
noder i länet som stöd till näringslivets transporter. Sörmland har ett strategiskt
läge i Mälardalen för godstransporter och noder. Länet är en port och kanal till
och från Stockholmsregionen. Befolkningsutvecklingen i Stockholm och Östra
Mellansverige och ökade markvärden i de centrala delarna av Stockholm har
bidragit till att utvecklingen av extern lager och godshantering ökat över tid i
Sörmland.
Effektiva anslutningar till terminaler och bra godshantering bidrar till att förstärka regionens logistikläge och öka regionens konkurrenskraft. Infrastrukturinvesteringar i Sörmland behöver hjälpa till att skapa god framkomlighet för
godstransporter på väg och järnväg och bidra till att öka andelen gods på miljövänliga trafikslag. Utifrån utvecklingen bör Sörmland också värna de strategiska noder som finns i länet som ger internationell tillgänglighet för gods- och
persontransporter som Eskilstunas kombiterminal, Stockholm Skavsta flygplats
och Oxelösunds hamn.

Sörmland har god tillgänglighet inom länet med en flerkärnig
struktur
I ett inomregionalt utvecklingsperspektiv är det viktigt att tillgängligheten i de
regionala tvärförbindelserna förbättras samt tillgängligheten till noderna från
det lokala omlandet. Tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna mellan
noderna är viktiga för möjligheten till dagligt utbyte av kompetens, varor och
tjänster. I vissa av de regionala tvärförbindelserna som till exempel EskilstunaNyköping finns arbetspendling även om det är få i jämförelse med de starka
stråken.
Om länet vill bygga vidare på att uppnå en flerkärnighet där alla Sörmlands noder har förutsättningar för en positiv utveckling med avseende på kompetensförsörjning, sysselsättning och bostadsmarknad krävs stora tillgänglighetsförbättringar på sikt.
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För de som bor och/eller verkar på landsbygd och i mindre tätorter bör tillgängligheten till noderna prioriteras. Det utbud och service som finns där är avgörande för en fungerande vardag. Tillgängligheten till noderna är viktig för att
möjliggöra byten till kollektivtrafiken från andra färdmedel och därmed möjliggöra ett hållbart resande med ökad andel kollektivtrafik, gång och cykel även
för boende på landsbygd. Detta bidrar inte bara till miljö- och klimatmålen utan
bidrar också till barnperspektivet och ökad jämställdhet.

Sörmland har attraktiva miljöer för invånare företag och besökare
Fokus för satsningar i transportsystemet, för att stärka den regionala utvecklingen i länet och en ökad tillgänglighet, är tätortsnära satsningar som understödjer bostadsbyggandet och en sammankoppling med spårtrafiken som grund.
Genom att bland annat människor pendlar och rör sig över allt större geografiska områden knyts kommuner funktionellt samman i allt större lokala arbetsmarknadsregioner. Bilen har sannolikt spelat ut sin roll som region-förstorare
eftersom det inte går att köra särskilt mycket fortare och vi sannolikt inte är beredda att lägga allt för mycket mer tid för transporter. Eftersom Sörmland har
en liten egen arbetsmarknad är geografin i ett storregionalt perspektiv viktig.
Därför får tåget en central roll som det snabbaste transport-medlet med en stor
potential att främja en flerkärnig ortsstruktur. Länstransportplanen bör stödja en
sådan utveckling. Det kan göras genom stadsutveckling, stadsomvandling och
satsningar på bytespunkter och tillgänglighet i tätorter. Allt för att skapa så attraktiva miljöer som möjligt inom länet.
Utifrån det perspektivet bör fokus för funktioner i transportsystemet utifrån
länstransportplanens roll vara att understödja ett hållbart resande som tar sin utgångpunkt i gång och cykel, en effektiv kollektivtrafik och bytespunkter av hög
kvalité samt att integrera transportplaneringen i övrig fysisk planering för att
skapa hållbara och attraktiva miljöer. Den ökade tillgängligheten bör ske med
kollektivtrafik och cykel som grund, detta ses som avgörande för att nå klimatmålet men också bidra till ökad jämställdhet och barnperspektivet. För att
åstadkomma en sådan utveckling måste kollektivtrafik och cykel vara de attraktivaste trafikslagen för det vardagliga resandet där hela eller delar av resan genomförs till fots, med cykel, buss eller tåg. Kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen måste då vara funktionell och attraktiv så som det beskrivs i Trafikförsörjningsprogrammet respektive den regionala Cykelstrategin. Ett socialt
hållbart transportsystem uppstår när det likvärdigt svarar mot alla gruppers behov och är trafiksäkert.

4.2

Strategisk inriktning för åtgärdsplaneringen

De strategiska vägvalen för Länstransportplanen, åtgärder och genomförande
grundar sig på målen och Strukturbilden men också på olika planerings-förutsättningar inom länet. Strategierna ger riktning i planering av åtgärder och utgör prioriteringsgrunder och vägledning för vilka åtgärder som ska prioriteras i
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Länstransportplanen. Följande strategiska inriktningar har varit vägledande för
att stödja målen:


Attraktiva livsmiljöer - ökat fokus på tätortsnära åtgärder



Åtgärder kopplat till bostadsbyggande



Bytespunktsutveckling och resecentrum



Kollektivtrafiken (framkomlighet, tillgänglighet och standard på hållplatser)



Stärka regionala vägstråk med både regional och nationell funktion.
(person- och godstrafik)

Den strategiska inriktningen är samma som gällande Länstransportplan för åren
2018–2029 vilket gör att planens inriktning ligger kvar. Det som lyfts tydligt
som prioriterade inriktningar är att stärka attraktiva livsmiljöer, åtgärder kopplat till bostadsbyggande samt bytespunktsutveckling. Det följer även tydligt regeringens direktiv för länsplanerna. Även om planen har samma inriktning som
tidigare så möter de gamla strategierna de nya strategiska områdena i Strukturbilden på ett bra sätt.
Tabell 1. Koppling mellan Strukturbild Sörmland och den strategiska inriktningen i länstransportplanen

Strategiska områden i Strukturbild Koppling strategisk inriktning, åtSörmland
gärdsplaneringen
Sörmland är väl integrerat med omvärlden




Sörmland har god tillgänglighet inom
länet med en flerkärnig struktur





Sörmland har attraktiva miljöer för invånare företag och besökare




Bytespunktsutveckling och resecentrum
Stärka regionala vägstråk med
både regional och nationell
funktion. (person- och godstrafik)
Kollektivtrafiken (framkomlighet, tillgänglighet och standard
på hållplatser)
Bytespunktsutveckling och resecentrum
Stärka regionala vägstråk med
både regional och nationell
funktion. (person- och godstrafik)
Attraktiva livsmiljöer - ökat fokus på tätortsnära åtgärder
Prioritera åtgärder kopplat till
bostadsbyggande
23
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5 Åtgärdsplan

Åtgärdsplanens inriktning följer samma strategiska inriktningar som den föregående Länstransportplanen 2018–2029. Planen har ett fortsatt fokus på bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och bytespunktsutveckling vilket speglas
genom fokus på investeringar som knyter an till både kommunala behov utifrån
tätortsutveckling och utveckling av länet utifrån ett regionalt perspektiv.
Åtgärdsplanen prioriterar olika anslag över hela planperioden för satsningar
kring attraktiva livsmiljöer, utveckling av kollektivtrafiken samt satsningar för
ökad cykling och trafiksäkerhet. Fokus för investeringar för cykel är i tätortsnära miljöer och på det kommunala vägnätet. Fokus i genomförandet läggs
alltmer på att stärka befintliga cykelstråk och avhjälpa brister i systemet som
till exempel farliga gång- och cykelpassager. Inga nya regionala cykelstråk på
statligt vägnät finansieras förutom redan planerade stråk sedan föregående plan.
Fokus i åtgärdsplanen för cykel är kommunalt vägnät och trimma det befintliga
systemet.
För att kunna genomföra trimningsåtgärder i transportsystemet i flera mindre
tätorter i länet krävs fördjupade kunskaper i inledningen av planperioden, vilket
gör att åtgärder kan ske under år 7–12. För utveckling av kollektivtrafik i prioriterade stråk och tätorter gäller samma förutsättningar. Där krävs ett omfattande arbete med underlag och analyser under planperioden för att möta behovet av utvecklad kollektivtrafik på längre sikt. Näringslivets behov tar större
plats i planen där logistikutveckling i framförallt Eskilstuna och industriomställningen i Oxelösund ger avtryck i planen med utredningar som identifierar behov för morgondagen.

5.1

Åtgärdsplanens innehåll och fördelning

Länstransportplanen har en budget på drygt 1,36 miljarder som har fördelats efter olika prioriteringar som baseras på mål, strategier och pågående projekt från
föregående plan. Trafikverkets verksamhetsplanering, medfinansiering och behov och brister utifrån dialogprocessen med kommunerna är också viktigt för
de olika prioriteringar som gjorts i framtagandet av länstransportplanen. Planen
som helhet delas in i sju olika budgetposter som visar vilka åtgärdsområden och
satsningar som finns i Länstransportplanen, se tabell nedan. I nästa avsnitt förklaras varje åtgärdsområde för sig och vilka investeringar som prioriteras. Utredningar beskrivs i kap 6.
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Tabell 2. Översikt åtgärdsområden och fördelning

Översikt planförslag åtgärdsområden
Namngivna objekt. Väginvesteringar över 50 mnkr
Cykelsatsningar på statligt vägnät
Kollektivtrafiksatsningar
Statlig medfinansiering potter bidrag
Trafiksäkerhet och effektivitet på regionala vägnätet
Statligt bidrag, Enskilda vägar
ÅVS, strategiskt planeringsunderlag och övriga utredningar
Totalt

Fördelning
mnkr
697,9
75,8
234,1
147,8
182,4
6,0
23,1
1367,1

Figur 11. Fördelning av planram efter åtgärdsområden efter andelar
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Tabell 3. Översikt åtgärdsplan och planbudget 2022–2033 i kkr

Åtgärdsplan direktiv justerat

År 1-3
(20222024)

År 4–6
(20252027)

År 7–12
(20282033)

År 2022 - 2033

Namngivna objekt, vägåtgärder
Väg 57 Gnesta - E4 (medfinansiering till Stockholms LTP)

39 500

39 500

Väg 218 Vagnhärad - Trosa D-län

63 600

63 600

Östra infarten Nyköping (72 mnkr tot., 50 % medfinansiering LTP)

36 000

36 000

Väg 55, Dunker Björndammen (åtgärder ny sträckning)

48 600

97 200

145 800

Väg 53 Infart Eskilstuna

57 000

56 000

113 000

30 000

30 000

Väg 53 Genomfart Eskilstuna (60 mnkr tot., 50 % medfinansiering LTP)
Förbifart Flen

155 000

155 000

Kungsladugårdsleden (159 000 mnkr tot., ej fullt finansierad)

106 000

106 000

9 000
270 000

9 000
697 900

Väg 55 Infart Strängnäs - E20 (91 mnkr tot., 10 % medfinansiering LTP)
Totalt:

244 700

183 200

Cykelsatsningar på statligt vägnät (50 % medfinansiering av berörd kommun)
Kvicksund-Tumbo (33 mnkr tot.)

16 500

16 500

Hällby-Gröndal (24,6 mnkr tot.)

12 300

12 300
25 000

Näckrosleden TS-satsning (Näringslivssatsning)
Övrigt behov och brister
Totalt:

4000
32 800

5 000
30 000

25 000
13 000
13 000

22 000
75 800

51 712

51 712

Kollektivtrafiksatsningar (0–50% kommunal/annan medfinansiering)
Satsning kollektivtrafik enligt utredningar
Åtgärder kollektivtrafik statlig väg

31 500

34 000

40 400

105 900

Statlig medfinansiering kommunalt nät inkl. resecentrum

27 700

13 758

35 053

76 511

Totalt:

59 200

47 758

127 165

234 123

Statlig medfinansiering, bidrag kommunalt vägnät
Statlig medfinans del till Östra infarten

21 000

21 000

Statlig medfinans kommunalt vägnät

27 600

24 252

75 000

126 852

Totalt:

48 600

24 252

75 000

147 852

Namngivna prioriterade trimningsåtgärder år 1–6:
- Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder Trosa (Kommunal medfinansiering)
- Väg 223 Mariefred-Läggesta (50 % kommunal medfinansiering)
- Västerleden Eskilstuna (50 % kommunal medfinansiering)
Övriga brister fördelas enligt prioriteringar och behov utifrån årlig genomförandeprocess

55 421

55 000

72 000

185 400

Totalt:

55 421

55 000

72 000

182 421

ÅVS, långsiktiga och strategiska planeringsunderlag (medfinansiering från berörd
kommun/organisation med 25 % enligt särskilda beslut)

5 000

3 064

15 000

23 064

Statligt bidrag, Enskilda vägar

1 500

1 500

3 000

6 000

447 221

344 774

575 165

1 367 160

Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning regionala vägnätet

Totalsumma
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5.2

Beskrivning av åtgärdsområden och investeringar

Namngivna objekt, vägåtgärder
Anslaget till Namngivna objekt innehåller åtgärder som överstiger 50 miljoner
kr. I planen avsätts 697,9 miljoner kr för större vägåtgärder. Viktiga utgångspunkter för prioritering av namngivna objekt har varit förbättrad trafiksäkerhet,
att främja bostadsbyggandende, sysselsättning och utveckling i ett systemperspektiv. Förutom väg 55 och väg 57 som en stråksatsning kopplar resterande
objekt på väg 52, 53, 218, Östra infarten Nyköping och infart Strängnäs till förbättrad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i relation till tätortsnära
miljöer. Flera satsningar på namngivna vägobjekt i kommunhuvudorterna är till
gagn för kollektivtrafiken och utvecklingen av attraktiva stadsmiljöer och kommunernas exploatering av verksamheter och bostadsbyggande.
En viktig utgångspunkt har varit att beslutade namngivna objekt tidigt i planeringsperioden ska vara åtgärder som är väl utredda och kommit långt i planeringen. Mer detaljerade beskrivningar för respektive objekt (samlade effektbedömningar) finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida.2 Flera av de tätortsnära
åtgärderna som ger stora lokala nyttor i förhållande till regionala nyttor medfinansieras av kommunerna.
Planbudget

År 1–3

År 4–6

År 7–12

Namngivna objekt, vägåtgärder

244 700

183 200

270 000

År
2022–2033
697 900

Beskrivning av namngivna objekt, vägåtgärder
Väg 57 Gnesta-E4
Åtgärderna för att höja standarden på väg 57 är främst i Stockholms län. Länstransportplanen för Sörmland samfinansierarobjektet som tillhör Stockholms
länstransportplan. Vägen har en låg standard i förhållande till regional funktion
och flöden. Vägen är smal och siktförhållandena är bitvis dåliga, vilket ger begränsad framkomlighet och trafiksäkerhetsproblem. Väg 57 är ett viktigt projekt för att stärka tillgängligheten mellan framförallt Gnesta och Södertälje. Åtgärder kostar 186 miljoner kronor, varav Länstransportplanen i Sörmland finansierar 46,5 miljoner, varav 39,5 miljoner inrymmer planen år 2022–2033.

Väg 218 Vagnhärad – Trosa
Utveckling av väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa är för att stärka trafiksäkerheten i stråket. Vägplan pågår och samråd sker under hösten 2021. Viktigt
projekt för att stärka trafiksäkerheten och finns viss koppling mot Ostlänkens
2

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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genomförande. Åtgärden kostar 88,6 miljoner (inklusive hittills upparbetat och
medfinansiering) varav Länstransportplanen år 2022–2033 inrymmer 63,6 miljoner.

Östra infarten Nyköping
Ett gemensamt projekt mellan Nationell plan, Länstransportplan och Nyköpings
kommun kring att utveckla Östra infarten i Nyköping. Projektet samlat innebär
åtgärder både på statlig och kommunal väg för förbättrad trafiksäkerhet och
framkomlighet för vägtrafiken och oskyddade trafikanter. Därför finns objektet
dels som en namnsatt åtgärd på statlig väg samt medfinansiering till kommunal
väg. 50 % medfinansiering från kommunen gäller för helheten. Bör genomföras
i närtid för att möjliggöra genomförandet av Ostlänken.
Åtgärden kostar 120,6 miljoner (inklusive hittills upparbetat och medfinansiering) varav Länstransportplanen år 2022–2033 inrymmer 57 miljoner (statlig
medfinansiering samt namnsatt objekt).

Väg 55 Dunker – Björndammen
Utvecklingen av stråk väg 55 som är ett viktigt regionalt stråk, framförallt för
godstransporter. Vägplan pågår efter flera omtag med fastställelse under hösten
2021. En viktig del i det långsiktiga målet om stärkt stråk utmed hela väg 55.
Åtgärden kostar 161,5 miljoner (inklusive hittills upparbetat) varav Länstransportplanen år 2022–2033 inrymmer 145,8 miljoner.

Väg 53 Infart Eskilstuna
Projekt för att stärka framkomligheten och trafiksäkerheten utmed väg 53 vid
Eskilstuna. Objektet innefattar också åtgärder för cykel och kollektivtrafik. Projekt som haft fördyringar och delvis omtag har gjorts vilket gjort att viss förskjutning i tid har skett.
Åtgärden kostar 134,6 miljoner (inklusive hittills upparbetat) varav Länstransportplanen år 2022–2033 inrymmer 113 miljoner.

Väg 53 Genomfart Eskilstuna
Ett gemensamt arbete pågår mellan kommunen och Trafikverket att förbättra
väg 53 genom centrala Eskilstuna. Cirka 60 miljoner är avsatt för projektet och
50 % medfinansiering gäller. Projektet innefattar både trafiksäkerhetsåtgärder
för oskyddade trafikanter och framkomlighetsåtgärder. Vägplan pågår för tre
delprojekt och övriga åtgärder förväntas kunna genomföras inom befintlig vägplan.
Åtgärden kostar 61,5 miljoner (inklusive hittills upparbetat och medfinansiering) varav Länstransportplanen år 2022–2033 inrymmer 30 miljoner.
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Kungsladugårdsleden, väg 52
Nytt objekt med stor regional nytta som kopplar ihop väg 52, väg 53, E4 och
Stockholm Skavsta flygplats men stärker även tillgängligheten i stråket Oxelösund-Nyköping-Flen/Katrineholm. Nära koppling till Ostlänkens genomförande och det framtida verksamhetsområdet vid Skavsta och Stockholm
Skavsta flygplats.
Åtgärden bedöms kosta 159 miljoner varav Länstransportplanen år 2022–2033
inrymmer 106 miljoner.

Förbifart Flen
Utveckling av stråket väg 55 delen förbi Flen för att stärka framkomligheten på
väg 55 och trafiksäkerheten genom centrala Flen. Skapar möjligheter till bebyggelseutveckling. Åtgärden bedöms kosta 155 miljoner varav Länstransportplanen år 2022–2033 inrymmer hela beloppet.

Infart Strängnäs E20
Behov och brist som funnits med i Länstransportplanen för åren 2018–2029
men saknat medfinansieringsavtal. Överenskommelse finns där Strängnäs kommun står för 90 % av finansieringen av åtgärden. Ny infart utmed väg E20 härrör till nationell plan utifrån länsplaneupprättarens perspektiv. Medfinansiering
från Länstransportplanen med 10 % säkerställer och understödjer kommunens
strävan att fortsätta planarbetet för att genomföra åtgärden.
Parallellt som planarbetet tar nästa steg rekommenderar Region Sörmland att en
övergripande analys görs som belyser utvecklingen i Strängnäs stad och framtida behov för att skapa ett hållbart transportsystem.
Åtgärden bedöms kosta 91 miljoner inkl. medfinansiering varav Länstransportplanen år 2022–2033 inrymmer 9 miljoner.

Regionalt vägnät – Trafiksäkerhet, trimning och näringslivssatsningar
Prioriterade smärre brister och åtgärder på det statliga vägnätet upp till och med
50 miljoner kr finansieras via posten ”Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning regionala vägnätet”.
Budgetposten har som syfte är att göra satsningar för trafiksäkerhet, näringslivs- och landsbygdsåtgärder på det statliga vägnätet. Den samlade bilden av
behov och brister på det statliga vägnätet visar att det finns ett uppdämt behov
av smärre åtgärder för att stärka trafiksäkerhet, mer effektivt utnyttja den infrastruktur som finns - trimma systemet samt ett ökat behov av åtgärder kopplat
till näringslivets transporter. Behovet kring gods och näringslivets utveckling
växer och därför ska potten kunna möta det ökade behovet. Potten kan används
till trafiksäkerhetsåtgärder i tätorter, framkomlighet, sidoområdesåtgärder eller
andra smärre åtgärder kopplat till statliga vägnätet.
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I vilken ordning åtgärderna byggs och hur pottens budget används över tid för
planering, vägplaner och byggande blir en del av den årliga genomförandeprocessen tillsammans mellan Region Sörmland, kommunerna och Trafikverket.
Planbudget

År 1–3

År 4–6

År 7–12

Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning regionala vägnätet

55 421

55 000

72 000

År
2022–2033
182 421

Tre åtgärder pekas särskilt ut för prioritering för finansiering och genomförande
år 1–6. Det är bland annat åtgärder med medfinansieringsavtal och som har
kommit långt i planeringen. Åtgärderna knyter an till bostadsbyggande och utvecklingen av attraktiva tätortsmiljöer. Därför är det viktigt att planen säkerställer finansiering så att planarbetet kan fortgå.


Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder i Trosa (medfinansiering
krävs). Handlar om att genomföra åtgärder som knyter samman de olika
delarna i transportsystemet med Västra Trosa och möta den utveckling
som sker i kommunen efter att tidigare infrastrukturobjekt Infart Trosa
stoppades.



Väg 223 mellan Läggesta-Mariefred (50 % medfinansiering). Handlar
om att möta den utveckling som sker i Mariefred och Läggesta och
knyta samman orterna och möta samhällsutvecklingen.



Västerleden Eskilstuna (50 % medfinansiering). Handlar om att skapa
framkomlighet på Västerleden för att kunna stärka Eskilstunas utveckling både kring bostadsbyggande och näringslivsutveckling.

Cykelsatsningar på statligt vägnät – stråk och trimningsåtgärder
Den regionala cykelstrategin för länet antogs 2021 och satsningar på cykel, såväl på statlig väg som medfinansiering för kommunala åtgärder, tar sin utgångspunkt i strategin. Åtgärdsområdet riktar sig mot fortsatt utveckling av de
regionala cykelstråk som redan befintligt arbete pågår kring samt trimning och
trafiksäkerhet för cykeltrafik. Åtgärder riktar sig också till att stärka näringslivet och besöksnäringen genom satsning på att göra Näckrosleden till en nationell turismcykelled.
Den regionala planen avsätter 75 800 mnkr för period 2022–2033 för olika cykelsatsningar på statlig väg. För cykelstråk medfinansieras investeringarna med
50 procent av berörd kommun. Området riktar sig även till cykelåtgärder på
statligt vägnät som inte härrör till de regionala cykelstråken. Till exempel för
trafiksäkerhet för cykel till och från hållplatser. Cykelstrategin lyfter fram arbetet för komfort och trafiksäkerhetsåtgärder på cykelvägnätet. Detta åtgärdsområde kan användas till bland annat korsningsåtgärder.
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Planbudget

År 1–3

År 4–6

År 7–12

Cykelsatsningar på statligt vägnät – stråk och
trimningsåtgärder

32 800

30 000

13 000

År
2022–2033
75 800

För att identifiera trimningsbehov och trafiksäkerhetsbrister på statligt vägnät
för cykel ska gemensamt arbete mellan Region Sörmland och Trafikverket genomföras med utgångspunkt i den årliga trafiksäkerhetsinventeringen Trafikverket genomför. Gällande prioriteringar av medel och åtgärder utgår satsningarna från den regionala cykelstrategin och dess prioriteringar.

Cykelstråk Eskilstuna – Kvicksund
Cykelstråket Eskilstuna-Kvicksund är ett prioriterat cykelstråk där planarbetet
kommit långt. Stråket är fortsatt prioriterat och ska genomföras inom kommande planperiod så snart som möjligt. 50 % medfinansiering från Eskilstuna
krävs enligt principer för cykelstråk. I samband med färdigställande av stråk
skall en kampanj för att marknadsföra cykling genomföras inom ramen för
Länstransportplanen.

Cykelstråk Tystberga - Tystberga trafikplats
Cykelväg utmed väg 771 planeras som ett sätt att tillgängliggöra kollektivtrafiken vid Tystberga trafikplats. En del av stråket byggs i närtid och en del byggs i
samband med att väg 771 byggs om kopplat till Ostlänken.

Näckrosleden
För att stärka besöksnäringen i länet görs en satsning på Näckrosleden, en 700
km lång turistcykelled genom Sörmland, för att kunna ansöka om att bli en nationell Turistcykelled. Utifrån den åtgärdsvalsstudie som genomförts kommer
tre platser åtgärdas där trafiksäkerhetsbrister identifierats.

Kollektivtrafiksatsningar
Länstransportplanen ger förutsättningar för att uppnå olika infrastruktur-satsningar i länet kopplat till kollektivtrafiken. Parallellt med att denna länstransportplan tagits fram reviderar även Region Sörmland det regionala trafikförsörjningsprogrammet, vari de långsiktiga målen och strategierna sätts fram till en
tidshorisont vid år 2035. Trafikförsörjningsprogrammet har fyra huvudmål;
funktionell kollektivtrafik, attraktiv kollektivtrafik, effektiv kollektivtrafik samt
tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik. Med hjälp av medel kopplat till Länstransportplanen 2022–2033 kan åtgärder genomföras vid de stora antal hållplatser och bytespunkter som behöver utvecklas för såväl ökad tillgänglighet, säkerhet, attraktivare miljö för resenärer och resmöjligheter. När det gäller infrastruktursatsningar för kollektivtrafiken så är även behoven inte minst kopplade
till att öka konkurrenskraften gentemot bilen ur såväl regionala som lokala perspektiv genom olika åtgärder som förbättrar framkomligheten för kollektivtrafikens fordon.
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Planbudget
Satsning kollektivtrafik
enligt utredningar
Åtgärder kollektivtrafik
statlig väg
Statlig medfinansiering
kommunalt nät inkl. resecentrum
Totalt

År 1–3

År 4–6

År 7–12
51 712

År
2022–2033
51 712

31 500

34 000

40 400

105 900

27 700

13 758

35 053

71 511
234 123

Området kollektivtrafik, statligt bidrag och regional kollektivtrafik i planen är
uppdelat på olika insatsområden som speglar olika former av åtgärder i infrastrukturen som behövs för att uppnå långsiktiga mål för kollektivtrafiken i Södermanlands län:


Kombinerat resande vid små och stora bytespunkter



Statlig medfinansiering för åtgärder kommunalt vägnät



Satsning på framkomlighet och restidsförbättringar



Hållplatser – tillgänglighet, trafiksäkerhet och nya hållplatser



Tillgänglighet och trafiksäkerhet till och från hållplatser



Realtidsinformation

Budgeten är tänkt att täcka in löpande behov av kollektivtrafikåtgärder på både
kommunalt och statligt vägnät. Särskilda utredningar och handlingsplaner kommer att behöva tas fram för ett systematiskt och bra genomförande av kollektivtrafikåtgärder under planperioden. Utgångspunkten blir Trafikförsörjningsprogrammet och eventuella underlag/planer som kommer tas fram utifrån programmet. Vilka åtgärder som kommer genomföras blir en nära samverkan mellan
framförallt Region Sörmland och Trafikverket, men även kommunerna när det
gäller åtgärder på statligt vägnät.
Gällande statlig medfinansierings av kollektivtrafikåtgärder bör dessa utgå från
ambitionerna i Trafikförsörjningsprogrammet och det krävs nära samverkan
mellan kommunerna och Region Sörmland kring insatser. Det krävs även att
kommunerna har ett strategiskt perspektiv kring bebyggelseplanering kopplat
till kollektivtrafik så att åtgärder främjar en hållbar regional utveckling. Statlig
medfinansiering kan till exempel användas till åtgärder kopplat till etablering
av resecentrum i regionens noder.
Typåtgärder som kan finansieras med budgeten för kollektivtrafik:
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Statlig medfinansiering, bidrag kommunalt vägnät
Det är i tätorterna på det kommunala vägnätet som det finns flest oskyddade
trafikanter. Åtgärdsområdet är ett bidrag som syftar till att stimulera kommuner
att genomföra åtgärder för ökad trafiksäkerhet och miljö på och i anslutning till
kommunala vägar. Trafiksäkerhetsåtgärder som kan komma ifråga ska främst
gynna de oskyddade trafikanterna och se till barns situation i trafiken.
Åtgärder som gynnar gång, cykel och anslutningar till kollektivtrafik prioriteras. Cykelåtgärder ska utgå från Cykelstrategi och dess prioriterings-kriterier.
Exempel på miljöåtgärder är upprustning av vägmiljöer, skydd av vattentäkter,
trafikinformatik och åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormer för luft och
buller. Hur bidragen hanteras i genomförandet regleras av förordningen för statlig medfinansiering. Se kapitel 8 om genomförande. Statlig medfinansiering är
en viktig del i samverkan och genomförandet av Länstransportplanen.
Det är viktigt att kommunerna tar med långsiktighet i sin planering för att prioritera åtgärder som kopplar an till en hållbar utveckling, kopplar tydligt an till
regionala strategier samt även interna kommunala styrdokument. Av totalsumman för planbudgeten för bidrag till kommunalt vägnät avsätts (21 mnkr) till
Östra infarten Nyköping år 1–3 som är en gemensam åtgärd på både statlig och
kommunalt vägnät och där finns ett delat ansvar och åtaganden, se mer under
beskrivning av namnsatta åtgärder.
Planbudget

År 1–3

År 4–6

År 7–12

Trafiksäkerhets-, miljö-,
gång- och cykelåtgärder
på kommunalt vägnät

48 600

24 252

75 000

År
2022–2033
147 852

Enskilda vägar
Utveckling av enskilda vägar finansieras via länsplanen. Drift och underhåll av
enskilda vägar finansieras genom den nationella planen. Potten kan användas
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till enskilda vägar som upprätthåller statsbidrag för drift och underhåll. Medlen
ska användas som beredskap för naturpåverkande händelser som stormar och
översvämningar. Även om medlen är begränsade kan de principiellt användas
till kollektivtrafikåtgärder, då en hållplats som ligger på ett enskilt vägnät behöver utvecklas eller tillgänglighetsanpassas. Även åtgärder som främjar cykeltrafik till exempel sommarcykelvägar kopplat till enskilt vägnät och behov kopplat till utveckling av BK4-vägnät.
Planbudget

År 1–3

År 4–6

År 7–12

Enskilda vägar

1 500

1 500

3 000

År
2022–2033
6000
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6 Prioriterade behov och brister för utredningar

6.1

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och övriga planeringsunderlag

I åtgärdsplanen finns en budget på 23 miljoner kronor över planperioden för att
kunna utreda och arbeta vidare med viktiga behov och brister i transport-infrastrukturen. Resultaten av utredningarna ska leda till gemensamma ställningstagande och ansvar för att ta resultatet vidare. Förutom åtgärdsvalsstudier kan
pengarna medfinansiera till exempel viktiga funktionsutredningar och stråkstudier för kollektivtrafiken. Flera av de brister som beskrivs i kap 6.2 bör drivas
av kommunerna och där kan eventuellt. ansvar som ligger inom Länstransportplanen behöva finanserias via dessa medel.
Planbudget

År 1–3

År 4–6

År 7–12

ÅVS, långsiktiga och
strategiska
planeringsunderlag

5 000

3 064

15 000

År
2022–2033
23 064

Utredningsplan för år 2022–2024
En utredningsplan har identifierats framåt för att få möjlighet att arbeta vidare
med behov och brister som är viktiga för att stärka den hållbara regionala utvecklingen i regionen. Utredningsplanen pekar på viktiga fördjupningar för att
nå våra strategier och mål. Planen pekar på olika framtidsfrågor som Region
Sörmland i samverkan behöver fördjupas kring på mest lämpliga sätt under
planperioden. Utöver detta så ska Region Sörmland, i samverkan med Trafikverket och länets kommuner planera in ytterligare analyser som behöver göras
framåt utifrån de behov som uppkommer och utifrån de brister som identifieras.
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Utredningsplan år 1–3 (2022–2024)
Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder Trosa
ÅVS Tillgänglighet Södertälje
ÅVS trafiksäkerhet och tillgänglighet tätorter (cykel,
koll, gång, etc.)
ÅVS Framkomlighet och restidsförbättringar kollektivtrafik i Sörmland
Logistikutveckling Eskilstuna
Godshantering kopplat till Oxelösunds hamn/SSAB:s
omställning
ÅVS utveckling och trafiksäkerhet i Vingåkers tätort
Attraktiva bytespunkter utmed vägnätet
Fortsatt fördjupning utifrån stråk-ÅVS NyköpingEskilstuna
Gnesta koppling mot E4/Nyköping

Planerat startår för
utredning
Uppstartad 2021
Uppstartad 2021
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2024
2024

Prioriterade behov och brister i utredningsplanen
Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder Trosa
Trosa fortsätter utvecklas och tillgängligheten till västra delarna av Trosa behöver fortsätta utvecklas. Dagens passager över Trosaån är begränsade och ett
fortsatt arbete bör ske för att stärka framkomligheten och trafiksäkerheten till
västra delen av Trosa. Ett ökat behov finns med tillkomsten av Vagnhärad resecentrum utmed Ostlänken och hur tillgängligheten dit kan stärkas.
Eftersom projektet infart Trosa stoppades finns det behov av att finna alternativa lösningar. Ett gemensamt arbete har påbörjats redan 2021 och genomförs i
syfte att studera möjliga lösningar som inkluderar väg 782, väg 218 samt väg
219. Arbetet ska även inkludera det kommunala vägnätet som kopplar de västra
delarna av Trosa gentemot väg 218. Arbetet ska leda fram till konkreta åtgärder
som både på kort respektive längre sikt kan öka tillgängligheten till västra delarna av Trosa och stärka en fortsatt god framkomlighet, hög tillgänglighet och
trafiksäkerhet. Ambitionen är att tydliggöra trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder kopplat till Västra Trosa som en brist i kommande Länstransportplan samt att föreslagna åtgärder kan komma att inkludera såväl kommunalt
som statligt vägnät.

Tillgänglighet Södertälje
Södertälje är en av de viktigaste målpunkterna för Sörmland. Det finns behov
av att skapa bättre tillgänglighet från främst de kommunerna som gränsar direkt
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mot Södertälje kommun. Därför kommer arbetet delvis finansieras via Länstransportplanen för Södermanlands län. Arbetet har startats upp redan 2021 och
pågår under 2022.

ÅVS trafiksäkerhet och tillgänglighet tätorter (cykel, koll, gång, etc.)
En samlad ÅVS för ett antal tätorter kring våra noder i länet behöver genomföras. Den paketeras i fyra paket utifrån kommun men ska genomföras samlat där
det övergripande syftet är att stärka trafiksäkerheten i alla orter.

Paket Eskilstuna (Ärla, Kjula, Hällberga, Hållsta)
För tätorterna i Eskilstuna kommuner ska studien fokusera på trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter och kopplas till gång, cykel och kollektivtrafik men ska
även inkludera möjligheten till stärkt tillgänglighet med cykel från orterna mot
Eskilstuna och andra målpunkter.
Paket Nyköping (Stigtomta, Vrena, Enstaberga, Svalsta och Bergshammar)
Syftar till att se över trafiksäkerhet för framförallt oskyddade trafikanter men
även koppling mot kollektivtrafik och omstigningspunkter i Stigtomta och
Vrena. Gällande Enstaberga, Svalsta och Bergshammar ser behov att se hur tillgängligheten mellan orterna kan stärkas för gång, cykel och kollektivtrafik och
det berör både enskilt och statligt vägnät.
Paket Katrineholm (Sköldinge, Bie, Äsköping och Forssjö)
Studien syftar på att se över trafiksäkerhet och tillgänglighet inom samhället.
Fokus är främst på oskyddade trafikanter för att stärka deras tillgänglighet.
Paket Strängnäs (Stallarholmen)
Mariefred/Läggesta och Strängnäs är två noder i Sörmlands utveckling där det
är viktigt med tillgänglighet och framkomlighet. Kopplingen till/från Stallarholmen behöver belysas utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet (väg 980, väg
978, väg 977 samt koppling mot väg 223). Stråken behöver belysas utifrån flera
perspektiv där kollektivtrafik och oskyddade trafikanter är en viktig del. Det
kopplar an till utvecklingen av orterna. Faktorer som väghållaransvar bör belysas särskilt kring väg 978.
ÅVS Framkomlighet och restidsförbättringar kollektivtrafik i Sörmland
Det finns ett generellt behov av åtgärder för framkomlighet och tillgänglighet i
vägnäten för att kollektivtrafiken ska bli mer effektiv och tillgänglig för befolkningen. ÅVS:en kopplar tydligt an till funktionsmålet i Sörmlands Trafikförsörjningsprogram. Det handlar både om en social, miljömässig och ekonomisk
dimension. Åtgärderna handlar om sådant som:


Minimera omvägar och framkomlighetsproblem genom trängsel



Resenärer får ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. Med tillgänglig
påstigning, tillgänglig och säker väg till och från bytespunkter och på
fordonen.
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En viktig del för framkomlighet och tillgänglighet är också att identifiera var och hur bytespunkter kan utvecklas med möjlighet för resor med
en kombination av färdmedel.

Logistikutveckling Eskilstuna
Logistikutvecklingen i Eskilstuna har växt väldigt kraftigt. Nya områden planeras och det kopplar an till utveckling av både väg- och järnvägsnätet. För att
stärka den utvecklingen behövs en samlad analys kring hur infrastrukturen kan
möta upp utvecklingen och vad som behöver göras för att möta morgondagens
behov av tillgänglighet, framkomlighet men även trafiksäkerhet.

Godshantering kopplat till Oxelösunds hamn/SSAB:s omställning
Oxelösunds hamn växer och utvecklas och tillsammans med SSAB:s omställning finns behov av att analysera hur den regionala och kommunala infrastrukturen bäst kan möta utvecklingen. En samlad analys som studerar frågor kopplat vägnätet och dess anslutningar till hamnen, problematiken med tung vägtrafik och korsade järnvägstrafik samt behov av nya områden för hantering av
gods i Oxelösund.
Utredningen stödjer regeringens tydlighet i direktivet om stöd för betydande industrisatsningar som SSAB:s omställning och satsning i Oxelösund är ett tydligt exempel på.

Fortsatt fördjupning utifrån stråk-ÅVS Nyköping-Eskilstuna
Den stråkutredning som pågår kring stråket Nyköping – Eskilstuna kommer
peka ut den långsiktiga riktningen på stråket för att dels binda ihop de storregionala noderna, dels stärka den inomregionala kopplingen och utvecklingen.
Utifrån detta kommer fördjupningar behöva genomföras. Exakt syfte och omfattning beslutas i planering mellan Region Sörmland, kommunerna och Trafikverket.

Attraktiva bytespunkter utmed vägnätet
Kollektivtrafik med god turtäthet och korta restider fås genom fokus på starka
stråk. Utmed dessa stråk och i noderna skapas små och stora bytespunkter. Genom att identifiera och utveckla viktiga bytespunkter och utveckla dess funktionalitet kan kombinerat resande öka och vi kan därmed gå mot en mer hållbar
regional utveckling samt stärka trafiksäkerheten. Studien ska fokusera på att
identifiera viktiga noder, definiera funktionalitet för olika noder för att tillgängliggöra dem samt främja kollektivtrafiken. Det är ett sätt att skapa attraktiva bytespunkter både i form av funktionalitet på platsen men även tillgänglighet till
och från bytespunkten.

Utveckling och trafiksäkerhet i Vingåkers tätort
Vingåkers tätort utvecklas och idag trafikeras vägarna genom centralorten av
tung trafik vilket skapar trafiksäkerhetsbrister. Ett arbete behöver göras kring
Vingåker och hur trafiksäkerheten kan stärkas och därmed stärka utvecklingen i
Vingåker. I arbetet kring Vingåker behöver även kopplingen till Viala lyftas in
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där behovet att se över tillgänglighet mellan Viala och Vingåker samt trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter kopplat till väg 52.

Gnesta koppling mot E4/Nyköping
Gnestas koppling mot E4, via väg 224, har en del framkomlighets- och tillgänglighetsbrister. Dessutom utvecklas Gnesta tätort och väg 57 kan bli en barriär
för oskyddade trafikanter. För att studera möjliga lösningar och alternativ görs
en studie som kopplar an Gnesta mot E4 utmed väg 224 samt Gnestas utveckling på bägge sidor om väg 57 vid Gnesta tätort.

6.2

Kvarvarande prioriterade brister

Många olika viktiga samhällsplaneringsprocesser pågår parallellt som på medellång och lång sikt kommer att påverka behoven av finansiering i kommande
länstransportplaner. Det är processer som Region Sörmland är delaktiga i eller
driver men som kommit olika långt i planeringen. Vid fastställelse av denna
plan är det fortfarande osäkert vilken typ av finansiering och hur mycket finansiering som kommer att behövas med koppling till dessa behov och brister.
Nedan beskrivs olika prioriterade behov och brister som behöver analyseras
och som har koppling till kommande länstransportplaner. Processerna för dessa
behov och brister kommer att fortgå under planperioden tillsammans med berörda parter och kan bli underlag för kommande länstransportplaner. I hanteringen av flertalet av dessa brister är det kommunen som behöver driva arbetet
med stöd av Region Sörmland och Trafikverket.

Strängnäs stad
Strängnäs växer och Strängnäs stad knyts närmare till väg 55. Ett gemensamt
arbete behöver göras för att se hur stadsutvecklingen påverkar infrastrukturen,
såsom väg 55 mellan St. Eskilskälla och Strängnäsbron men även det kommunala vägnätet och vilka åtgärder som behöver göras på kommunalt och statligt
vägnät för att möta morgondagens behov för framförallt gång, cykel och kollektivtrafik. Kommunen bör initiera och driva arbetet men Region Sörmland
och Trafikverket ska medverka.

Väg 230 - Västerleden
Det görs en del åtgärder för att stärka framkomligheten på väg 230 utifrån den
Åtgärdsvalsstudien som genomförts. Men det finns fortsatta brister kring framkomlighet som Trafikverket, Region Sörmland och Eskilstuna kommun behöver fortsatt arbeta med för att hitta lösningar som möter morgondagens behov.
Här behöver Eskilstuna kommun initiera ett gemensamt arbete för att få en gemensam problembild samt att vi genomföra ett gemensamt arbete. Region
Sörmland och Trafikverket ska medverka i arbetet.
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Eskilstuna C
Eskilstuna centralstation är den största stationen i länet och det prognosticeras
för allt mer tågtrafik. Via Nationell plan görs utredningar om att öka kapaciteten i järnvägsnätet och Eskilstuna kommun planerar för att utveckla ett nytt
resecentrum. Det är viktigt att se vilka behov ett utvecklat resecentrum i
Eskilstuna kräver från alla delar; Nationell plan, Länstransportplan men även
kommunen. Därför lyfts det som en brist som samverkan krävs kring.
Eskilstuna C bör vara en brist i Nationell plan och arbetet ska drivas framåt av
Trafikverket och Eskilstuna kommun tillsammans. Region Sörmland bistår. Arbetet hänger nära ihop med den växande godstrafiken på järnväg i området och
flytt av godsbangård till Gunnarskäl.

Västra infarten Nyköping
Kring Västra infarten i Nyköping har en Åtgärdsvalsstudie genomförts samt en
fördjupad trafikanalys. Området knyter an till utveckling av Nyköping men är
även en viktig koppling mellan väg 53 och E4 och Oxelösunds koppling mot
E4.
Men växande volymer i Oxelösunds hamn, utvecklingen av både Oxelösund
och Nyköping behöver fortsatt arbete göras kring tillgänglighet, kapacitet och
trafiksäkerhet. Det berör allt från Trafikplats Kungsladugården, kopplingar
mellan väg 53 och Nyköpings tätortkorsningspunkter, koppling mot väg 511
samt väg 515. Nyköpings och Oxelösunds kommun bör initiera ett samlat arbete utifrån utvecklingen av kommunerna. Trafikverket och Region Sörmland
bidrar.

Stråket utmed väg 55
Stråket utmed väg 55 är det regionala stråk med störst flöden och mycket tung
trafik. Flera åtgärder har genomförts och flera planeras enligt förslag till plan
för åren 2022–2033. Långsiktigt är strategin att skapa ett mötesfritt stråk med
målstandard 100 km/h. Flera delar behöver fortsatt planeras för långsiktigt
såsom Björndammen-Biskopskvarn, Flen-Yxtatorpet samt delen St. Eskilskälla
– Hjulstabron. Hjulstabron, som är en del av den nationella planen, är en viktig
del för inlandsjöfarten men även för stråket utmed väg 55, och kommer förhoppningsvis genomföras inom kommande planperiod.

Kvicksund
Kvicksund är en växande ort med stor utvecklingspotential. Kvicksund korsas
av järnvägen och väg 56 som är en barriär i utvecklingen. Region Västmanland,
Region Sörmland, Västerås stad och Eskilstuna kommun behöver göra en gemensam analys utifrån tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter. Kvicksund har även nationell betydelse utifrån Mälarsjöfarten. I Kvicksund finns en passage för sjöfarten med broöppning för både
väg- och järnvägstrafik. Det finns ett nationellt behov att se över hur sjö, väg
och tågtrafiken kan samutnyttja passagen och i en nationell analys bör även utvecklingen av Kvicksund lyftas in som Trafikverket ska genomföra med övriga
aktörer medverkande.
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Bussdepå Nyköping
Det finns ett behov av en ny bussdepå för den södra delen av Sörmland. Objektet kan bli aktuellt för kommande Länstransportplaner för medfinansiering och
eventuellt tillgänglighets- eller framkomlighetsåtgärder kopplat till var en ny
bussdepå lokaliseras. Ett gemensamt arbete mellan Nyköpings kommun och
Region Sörmland genomförs.

Tillgänglighet Stockholm Skavsta
Stockholm Skavsta flygplats och dess resecentrum är en viktig nod i Sörmland.
För att skapa en effektiv och tillgänglig kollektivtrafik till noden krävs fungerande och gena kopplingar. Därför behöver koppling från Skavsta resecentrum
och västerut, utöver Kungsladugårdsleden och Ostlänken, för kollektivtrafik
stärkas.

Väg 838 – Vagnhärad resecentrum
Utvecklingen av Vagnhärad resecentrum och Vagnhärads utveckling leder till
att väg 838 mot Gnesta växer i betydelse. Vad utvecklingen leder till är ännu
oklar men en långsiktig brist behöver fortsätta studeras. Trosa kommun behöver
initiera samverkan kring utvecklingen men bjuda in Region Sörmland och Trafikverket.
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7 Konsekvenser och effekter av planförslaget

7.1

Hållbarhets- och strategisk miljöbedömning

En strategisk miljöbedömning ska genomföras om en plan antas medföra betydande miljöpåverkan. En länstransplan innebär alltid en betydande miljöpåverkan enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar. Den ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning av det planförslag som tas fram och ska genomföras så att lagkraven enligt 6 kap Miljöbalken3
uppfylls. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så
att en hållbar utveckling främjas.
Andemeningen i de lagkrav som finns är att den strategiska bedömningen ska
påverka innehållet i planen. Bedömningar av betydande miljöpåverkan bör göras
tidigt i processen, för att bedömningarna ska kunna vara en del av beslutsunderlaget och vägas mot andra mål. Av denna anledning ska rimliga alternativ identifieras, beskrivas och bedömas.

Social konsekvensbedömning (SKB)
Region Sörmland har valt att utvidga den strategiska miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning som, förutom betydande miljöpåverkan, även bedömer
och beskriver sociala konsekvenser av länstransportplanen. Det finns inga lagkrav på att göra social konsekvensbedömning (SKB) av planer såsom det finns
för miljöbedömning.
Det centrala i den sociala konsekvensbedömningen är att bedöma och beskriva
hur transportinfrastrukturplaneringen kan tillgodose olika befolkningsgruppers
förutsättningar och värderingar. Det är viktigt att ställa frågor såsom: Vem får
del av samhällets investeringar? Vem gynnas respektive missgynnas av åtgärderna i planen? Vilka sociala positiva och negativa sociala konsekvenser bidrar
vi till? Hur kan vi bidra till att utjämna skillnader mellan grupper? Det finns en
betydande potential att genom åtgärder i transportsystemet påverka social hållbarhet.

Nollalternativ och framtagande av planalternativ
Som en processmetodik för framtagande av slutgiltigt planförslag togs två planförslag fram under våren 2021 med två olika alternativa inriktningar för planen.
För dessa alternativ gjordes en analys av vilken betydande miljöpåverkan och
vilka sociala konsekvenser de får jämfört med ett nollalternativ. Nollalternativet
har i detta sammanhang definierats utifrån att man fortsätter enligt föregående
länstransportplanplan år 2018–2029 och med de beslutade namngivna objekt
3

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808
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som finns i den men uppräknade potter i enlighet med tidigare procentuella fördelningar så att budgeten för den nya planperioden nås.
De planalternativ som togs fram var ett stråkalternativ och ett nodalternativ. Båda
alternativen fick en fiktiv budget på 1,2 miljarder att fördela. Alternativen skulle
spegla olika strategiska inriktningar och fokus på olika satsningar. De speglade
också olika aspekter av Sörmlands strukturbild som varit en viktig utgångspunkt
för arbetet. Metodiken är ett sätt att på ett tidigt stadium koppla ihop mål, strategier och åtgärdsplanering. De olika inriktningarna påverkar konsekvensbedömningen utifrån till exempel nationella och regionala mål. Underlaget användes
sedan i dialogprocessen för strategiska inriktningsdiskussioner för länstransportplanen och olika målkonflikter. Ur detta underlag och dialog har sedan det slutgiltiga planförslaget tagits fram som i sin tur bedömts.
Figur 12. Beskrivning av planalternativ och inriktningar som använts i processen för framtagande av länstransportplan 2022–2033

7.2

Bedömningar av konsekvenser av planförslaget

I detta avsnitt redogörs för det slutliga planförslagets miljöpåverkan respektive
inverkan på social hållbarhet jämfört med nollalternativet. Eftersom budgeten
för länstransportplanen sedan jämförelserna av planalternativ initialt gjordes
har utökats något, har också budgeten för nollalternativet utökats i motsvarande
grad. Av tabell 4 och 5 framgår vilka fokusområden i bedömningsmatrisen som
tas med vid miljöbedömning respektive sociala konsekvensbedömning.
I sammanfattningen av hållbarhetsbedömningen för den föreslagna länsplanen
jämförs planförslaget med ett nollalternativ. Konsekvenserna av länsplanen
kommer dock att bero av hur fördelningen av investeringsmedel inom åtgärdspaketen ser ut, vilka av åtgärderna inom potterna man väljer att genomföra och
för de sociala konsekvenserna även var de ligger geografiskt.
Socioekonomiskt utsatta områden är förfördelade när det gäller den geografiska
fördelningen av de planerade hållplatsåtgärder, för övriga åtgärder är fördelningen relativt jämn mellan starka och svaga områden. Effekterna beror på vilka
områden som kommer att gynnas mest av prioriteringarna inom potterna. Det
måste också studeras mer noggrant om de förfördelade områdena redan har god
infrastruktur för kollektivtrafik-, gång-, och cykelåtgärder. Oavsett vilket är det
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viktigt, för att öka jämlikheten och det sociala kapitalet, att investeringar görs i
dessa områden.
En total bild av länsplanens effekter på framför allt sociala värden kan alltså fås
först då de medel som tilldelas de olika åtgärdspaketen i länsplanen betalats ut
till exempelvis kommuner. Det hade också varit en fördel för helhetsbilden om
man kunnat se samlad bedömning av länsplanen tillsammans med den nationella
planens åtgärder i Sörmland så att man kan se effekterna av de båda planerna
tillsammans.

Sammanfattning av planen som helhet och dess konsekvenser
Bedömningarna för planförslaget är överlag något bättre än nollalternativet vad
gäller miljö och social hållbarhet. Jämfört med nollalternativet bidrar planförslaget i mer gynnsam riktning avseende miljö eftersom det går i mer positiv riktning
för klimat, hälsa, landskap och attraktiviteten för resande med kollektivtrafik,
gång och cykel. Planförslaget går i mindre gynnsam riktning avseende trafiksäkerhet. Planförslaget går sammantaget i mer positiv riktning vad gäller social
hållbarhet, detta främst vad gäller tillgängligheten för barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning, samt för socioekonomiskt svaga grupper. För jämställdhet samt tillgänglighet är planförslaget likvärdigt med nollalternativet.

Sammanfattning strategisk miljöbedömning
Klimat
Jämfört med nollalternativet satsas det i planförslaget en större andel medel på
åtgärder som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel medel på åtgärder
som ger ökat trafikarbete på väg. Sammantaget är bedömningen att planförslaget
är bättre än nollalternativet avseende inverkan på klimatet.

Hälsa
Sammantaget bedöms planförslaget som bättre ur aspekten totala emissioner och
buller. Planen bedöms som likvärdig med hänsyn till fysisk aktivitet, barns möjlighet att resa på egen hand samt tillgänglighet till kollektivtrafiken. Detta genom
att planförslaget i förhållande till nollalternativet har en betydligt mindre andel
vägåtgärder och större andel gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder.

Landskap
Sammantaget bedöms planförslaget gå i ungefär samma negativa riktning avseende för kriterier med relevans för landskap. Både planförslaget och nollalternativet berör skyddade områden på olika sätt.

Trafiksäkerhet
Sammantaget bedöms att planförslaget går i något mindre positiv riktning än nollalternativet, även om planen generellt sett bidrar positivt till trafiksäkerhet.
Skillnaden är dock liten.
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Andelar och relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel
I planförslaget satsas en större andel medel på åtgärder som ökar attraktiviteten
för att resa kollektivt jämfört med nollalternativet. Planförslaget går i stället i
något mindre positiv riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla
vid korta resor än i nollalternativet. Sammantaget bedöms de båda planalternativen därför som relativt likvärdiga.
Tabell 4. Sammanfattande jämförelse av planförslaget mot nollalternativet avseende miljökonsekvenser.

Fokusområde

Planförslaget

Klimat

+

Hälsa
Luft

+

Buller

+

Befolkning

0

Landskap

0

Trafiksäkerhet

-

Kollektivtrafik, gång och cykel

0

Sammanfattning social konsekvensbedömning
Jämställdhet
Planförslaget har både för- och nackdelar avseende jämställdhet gentemot nollalternativet, och bidrar sammantaget likvärdigt till jämställdhet. I planförslaget
satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning avseende tillgänglighet
men kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter samt att öka
attraktiviteten för att resa med kollektivtrafiken. I stället satsas mindre medel på
åtgärder som ökar attraktiviteten för att gå och cykla vid korta resor samt ökar
trafiksäkerheten för gående, cyklister och mopedister. I planförslaget satsas
också mer medel på åtgärder i områden med övervägande manlig dagbefolkning.
I båda alternativen satsas lika mycket medel på åtgärder som leder till trygghet
och bekvämlighet i transportsystemet.

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
Planförslaget går över lag i något mer positiv riktning för tillgängligheten för
barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, detta genom att planförslaget
innehåller en större andel gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder, som gynnar
dessa grupper.
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Socioekonomiska förutsättningar och andra bakgrundsfaktorer
Planförslaget går överlag i något mer positiv riktning utifrån fokusområdet jämlikhet, detta genom att planförslaget innehåller en större andel gång-, cykel, och
kollektivtrafikåtgärder, som ligger i linje med socioekonomiskt svaga gruppers
generella resande och förutsättningar.

Generell tillgänglighet
Sammantaget tyder bedömningarna på att planförslaget är likvärdigt nollalternativet avseende generell tillgänglighet. Detta kan tyckas överraskande utifrån
att nollalternativet har en betydligt större andel vägåtgärder som generellt bidrar
positivt. En förklaring är att vissa åtgärder, som tidigare bedömts som neutrala,
nu ingår i potter i planförslaget som i sin helhet bedöms som positiva i förhållande till bedömningsområdet.
Tabell 5. Sammanfattande jämförelse av planförslaget mot nollalternativet avseende sociala konsekvenser.

Perspektiv / bedömningsområde

Planförslaget

Jämställdhet

0

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning +*
Socioekonomiska förutsättningar och andra bak- +
grundsfaktorer
Generell tillgänglighet

0*

*) För potter har en sammanväg bedömning gjorts för hela potten. Fler åtgärder
ligger i potter i planförslaget än i nollalternativet vilket gör att det i nollalternativet varit fler enskilda åtgärder att bedöma. Det innebär att åtgärderna i planalternativet kan framstå som mer positiva avseende av planförslagets effekter för
generell tillgänglighet samt effekter för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning än om enskilda åtgärder inom potterna bedömts var för sig.

7.3

Övriga effekter av planförslaget

Förslaget till Länstransportplan för Södermanlands län förhåller sig till mål och
direktiv på olika sätt. Följande del beskriver konsekvenser och effekter kopplat
de särskilda redovisningar som direktivet för planarbetet från regeringen anger.
Bland annat lyfter direktivet fram betydelsen av att arbeta för ett transporteffektivt samhälle och att åtgärder ska kopplas till bostadsbyggande och betydande
industrisatsningar.

Effekter på bostadsbyggandet
Länstransportplanen tar sin utgångspunkt i Sörmlandsstrategin och Strukturbild
Sörmland som pekar på behovet av att skapa likvärdiga boendemiljöer. Utifrån
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både direktiven, regionala mål och de effektkedjor som finns har en strategi i
planen varit att prioritera investeringar som stödjer kommunernas planerade bostadsbyggande. Någon kvantifiering för varje objekt hur många bostäder investeringarna genererar kan inte göras på grund av avsaknad av metodik.
En koppling till bostadsbyggandet och länstransportplanen finns genom att detaljplaner med planer för nya bostäder finns kopplade i geografin där flera olika
infrastrukturinvesteringar görs. Flertalet av åtgärderna i planen, såsom väg 218
Trosa-Vagnhärad, Förbifart Flen, väg 223 Mariefred-Läggesta, Genomfart
Eskilstuna, Östra Infarten Nyköping har en koppling till stadsutveckling och
bostadsbyggande genom att investeringarna på olika sätt öppnar upp utvecklingsområden, hjälper till att öka attraktivitet, tillgänglighet och att åtgärderna
har en potential att bidra till ökade markvärden i områdena. I den digitaliserade
delen av länstransportplanen finns en fördjupad geografisk analys av kommunernas ambitioner och planer för bostadsbyggande.
Effekterna på bostadsbyggandet i länet förväntas bli positiva, inte minst med
tanke på Ostlänkens tillkomst och de medel som avsätts i planen för att skapa
bättre tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafiken. Men även satsningarna på viktiga tätortsnära vägåtgärder skapar förutsättningar för bostadsbyggande i flera av länets kommuner. Länstransportplanens samlade satsningar
på kollektivtrafik, stadsutveckling, trimningsåtgärder på vägnätet och namngivna investeringar stödjer förtätning i tätorter och att god tillgänglighet skapas
till planerade bostadsområden.

Effekter för industrisatsningar
Den enskilt största betydande industrisatsningen i länet är SSAB:s omställning
för att gå mot en hållbar och fossilfri produktion. Länstransportplanen stödjer
den omställningen genom att dels arbeta med tillgängligheten till Oxelösund
genom den satsning på Kungsladugårdsleden som främjar godsflöden till Oxelösund men även pekar ut arbeten på att identifiera och utveckla infrastrukturen
i Oxelösund samt utmed väg 53 Oxelösund mot E4. Ett gemensamt arbete krävs
mellan Oxelösunds och Nyköpings kommun med stöd av Trafikverket och
Region Sörmland.
Andra industrisatsningar är utvecklingen kring gods och logistik kring
Eskilstuna där planen pekar på fördjupat arbete kring vad det innebär. Finns
även en hel del trimningsåtgärder kring Eskilstuna med bäring på den satsning
som idag sker. Här bör även Södertälje och den satsning som Scania gör i Södertälje lyftas även om det inte är i vår region rent geografiskt. Sörmland har
nära koppling mot Södertälje och Stockholmsregionen och är väl integrerad i
regionen. Här fortsätter Region Sörmland att knyta närmare Södertälje genom
väg 57s utveckling men även analyser kring hur vi ytterligare kan stärka Södertäljes tillgänglighet.

Effekter för att skapa ett transporteffektivt samhälle
Planförslaget lägger vikt vid att fortsätta satsningar på effektiva åtgärder som
stödjer tätortsutveckling, bostadsbyggande samt hela resan perspektivet. Utifrån
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de strategiska prioriteringarna som gjorts ska planen allt mer styra mot gränssnittet mellan kommunalt och statligt vägnät för att möta samhällsutvecklingen.
Intentionen är att stärka kollektivtrafikens utveckling, effektiv godshantering
och gång- och cykeltrafik.
För att skapa ett transporteffektivt samhälle krävs nära samverkan mellan kommun, region och Trafikverket och samverkan mellan infrastrukturplanering och
bebyggelseplanering. Därför lyfter Region Sörmland genomförandeprocessen
tydligt så att vi gemensamt styrmedel till där de gör mest nytta samt att avvägningar görs kring hur vi når våra mål. Planförslaget har avsatt mer medel till
medfinansiering för åtgärder på kommunalt vägnät, även om det inte är tillräckligt. Det handlar om att fortsatt styra medel till kommunalt vägnät samtidigt
som att få fram kvalitetssäkrade underlag kring kollektivtrafikens behov för
morgondagen för att framöver kunna växla upp satsningar på kollektivtrafiken.
Det handlar också om att utnyttja den infrastruktur som finns och som nu byggs
så effektivt som möjligt och anpassa den för morgondagens behov innan ny infrastruktur byggs.

48

227

8 Genomförande

Ett av sex mål för Länsplan för regionalt transportsystem för Södermanlands
län år 2022–2033 handlar om genomförande:
Verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering, i samverkan
mellan stat, region och kommunerna, som utgår från fyrstegsprincipen och som
beaktar digitaliseringen i genomförandet av planen

En grund för att skapa ett så effektivt genomförande av Länstransportplanen
är samverkan mellan Region Sörmland, kommunerna och Trafikverket. Trafikverket är den myndighet som genomför en LTP, förutom det som kommunerna och Region Sörmland genomför genom statlig medfinansiering. Utifrån
detta är det av vikt att Region Sörmland, Trafikverket och kommunerna har
kunskap om varandras processer men även formar en gemensam årlig process med aktivt genomförande av Länstransportplanen.
Därför är det viktigt att i åtagandet synkronisera de objekt som berörs av
plan- och markfrågor och som behöver utredas följer Länstransportplanens
tidplan och Trafikverkets genomförande. Då vissa objekt även kräver insatser i den kommunalt ägda infrastrukturen eller personella insatser behöver
kommunen planera och budgetera även för dessa tillskott. Genom nära samverkan kan den effekt som eftersträvas genom de gemensamma investeringar som görs i länet nås.

8.1

Planeringsprocessen

En viktig förutsättning för vårt gemensamma arbete att skapa hållbar regional
utveckling genom utveckling av transportsystem är fyrstegsprincipen. Allt arbete ska utgå från fyrstegsprincipen vilket även ska finnas med i kommunernas
arbete innan statlig medfinansiering söks för objekt. Därför är det första steget
att arbeta med ett behov eller brist avgörande för att få en Länstransportplan
som har gott genomförande och fokus på rätt åtgärder. När en ny Åtgärdsvalsstudie inleds är det ett gemensamt ansvar att genomföra och driva arbetet. Principen är att en kommun finansierar 25 procent.
Ett avgörande verktyg, som är ett krav i planeringen för utvecklingen utifrån
Länstransportplanen i Södermanlands län, är att det görs ett gemensamt ställningstagande där kommun, Region Sörmland och Trafikverket gemensamt pekar på riktningen framåt. Ställningstagande ska peka på vilka åtgärder som respektive part är ansvarig för och är prioriterade framåt. Trafikverket och LTP
kan jobba med steg 3- och steg 4-åtgärder, utifrån de ekonomiska ramarna och
dess möjligheter, men Region Sörmland och kommunen måste ta ansvar för
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steg 1- och 2-åtgärder – vilket blir viktigt att ta med det i sina interna processer.
Utgångspunkten ska vara att börja med steg 1 och steg 2-åtgärder.
En viktig del är också att efter en Åtgärdsvalsstudie kan fördjupningar krävas
som funktionsutredning eller trafikanalyser. Allt för att vi ska bättre underlag
för att få ett effektivt och bra genomförande av Länstransportplanen. Därför är
det av stor vikt att alla parter har resurser och medel för att jobba systematiskt
och strategiskt i planeringsprocessen.
Parallellt ska Region Sörmland fortsatt påverka lagstiftaren, om förtydligande
att medel i Länstransportplanen kan användas till åtgärder utifrån hela fyrstegsprincipen.

8.2

Årlig genomförandeprocess

För att få ett bättre genomförande och mer integrerad samverkan ska en årlig
process etableras där kommunerna, Region Sörmland och Trafikverket gemensamt samlar in nya behov och brister i transportinfrastrukturen. Genom att årligen uppdatera behoven gemensamt kan inspel göras till verksamhetsplaneringen för genomförande av Länstransportplanen. Denna process bygger vidare
på den samverkan som finns idag kring statlig medfinansiering men utvecklas
för att ta grepp om hela transportinfrastrukturplaneringen vilket ställer större
krav på alla tre parter.
Figur 13. Årlig genomförandeprocess
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Utöver ovan beskrivna process för genomförandet inklusive processen för statlig medfinansiering förkortat (SMF) i figuren är en viktig del en kontinuerlig
regional samverkan med kommunerna, Trafikverket och Länsstyrelsen.
För kontinuerlig samverkan finns två grupper i Sörmland för tjänstepersoner
som träffas kontinuerligt. Dessa grupper är:


Regionala transportgruppen för Sörmland



Arbetsgrupp för transportsystemets utveckling med en undergrupp specifikt kring statlig medfinansiering.

I regionala transportgruppen finns Region Sörmland, Trafikverket och Länsstyrelsen. Gruppens roll är att samverka och stämma av kring aktuella frågor i
transportplaneringen som till exempel åtgärdsvalsstudier, vägplaner, finansiering, statlig medfinansiering, handlingsplaner, regionala projekt, verksamhetsplanering och uppföljning. För att stärka genomförandet av planen är denna
grupp viktig för att styra projekten och dess innehåll så att vi minimerar tidsförskjutningar och fördyringar.
I arbetsgruppen för transportsystemets utveckling finns motsvarande intressenter samt kommunerna och är en samverkansgrupp för att gemensamt diskutera
utveckling av transportsystemet i länet. Gruppen diskuterar frågor som både
härrör till Nationell- och Länstransportplan.
För den politiska beredningen av olika strategiska frågor rörande transportsystemets och transportinfrastrukturens utveckling finns Regionala utvecklingsnämnden (RUN) och dess utskott för Regional samhällsplanering.

För att få ett bra genomförande formaliseras en process med en årlig uppföljning i RUN. Utskottet för samhällsplanering ska erhålla löpande information. Vid behov av revidering av Länstransportplanen ska delegationsordningen tydliggöras kring hur ändringar sker.

8.3

Medfinansiering

En viktig princip i genomförandet av Länstransportplanen för det regionala
transportsystemet i Södermanlands län är att planen ska användas där den
ger regional nytta samt kommunal medfinansiering där det finns lokal nytta.
Utifrån detta gäller följande principer för medfinansiering av olika åtgärder.
Tabell 6. Medfinansieringsprinciper

Principer för medfinansiering i länstransportplanen
Namngivna objekt, åtgärder över 50 mnkr
Medfinansiering och graden av medfinansiering ska övervägas och diskuteÖvriga satsningar på det statliga vägnätet, åtras utifrån uppkomna nyttor. Kommugärder till och med 50 mnkr, utöver nedanstånal medfinansiering enligt särskilda
ende principer, där det finns lokala nyttor och
förhandlingar med Trafikverket och
åtgärder drivs av kommunal planering
Region Sörmland
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Gång- och cykelåtgärder på statligt vägnät
Gång-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på
kommunala vägnätet
Kollektivtrafikåtgärder, kommunalt vägnät
(hållplatser, resecentrum, etc.)
Kollektivtrafik regional funktion, statligt och
kommunalt vägnät
Åtgärdsvalsstudier
Funktionsutredningar, trafikanalyser och andra
utredningar

50 % medfinansiering av berörd kommun
Maximalt 50 % statlig medfinansiering
Maximalt 50 % statlig medfinansiering
0–50 % kommunal/annan medfinansiering
Medfinansiering från berörd kommun/organisation med 25 %
Särskilt avtal upprättas kring finansiering och ansvar

Medfinansiering kopplat till namngivna objekt och övriga satsningar på det
statliga vägnätet grundar sig i hur stor kommunal kontra regional nytta projektet har. Om projektet har övervägande regional nytta utifrån stråkperspektiv, kollektivtrafik och andra regionala värden och inga lokala nyttor eller inte drivs av kommunal planering och utveckling är grundprincipen att
hela objektet finansieras från Länstransportplanen.
Om projektet har tydliga kommunala/lokala nyttor i form av till exempel
markvärden, bostadsbyggande och verksamhetsutveckling ska alltid medfinansiering från kommunen vara en del. Medfinansiering ska förhandlas med
Trafikverket och Region Sörmland så tidigt som möjligt i planläggningsprocessen. Medfinansieringsavtal krävs för åtgärder där det finns lokala nyttor
om objektet ska vara en del av Länstransportplanen och prioriteras i genomförandeprocessen.

8.4

Andra finansieringskällor

Behoven på det kommunala vägnätet i Sörmland är stort och större än behovet som Länstransportplanen kan möta. Därför är det avgörande i genomförandet att större samverkan mellan framförallt kommunerna och Region
Sörmland för att långsiktigt jobba med andra finansieringskällor för att
stärka den regionala utvecklingen. Där är stadsmiljöavtal av särskilt intresse
och kommunerna bör överväga att paketera mer av sina behov i en stadsmiljöansökan, som Region Sörmland kan stödja och bidra i.
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Förord

Region Sörmland har under tagit fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033. Trivector Traffic AB anlitades under våren 2021 för att genomföra en strategisk miljöbedömning och hållbarhetsbedömning av länsplanen.
Bedömningen redovisas i detta dokument. Den strategiska miljöbedömningen
omfattar en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller kraven i miljöbalken. I
hållbarhetsbedömningen inkluderas också en social konsekvensbedömning.
Från Trivectors sida har Lovisa Indebetou varit projektledare. I arbetet har
Kristoffer Levin varit kvalitetsansvarig. Övriga medverkande i uppdraget har varit Olivia Dahlholm, Hanna Wennberg, Anna-Klara Ahlmér och Kristen Koehler.
Region Sörmlands kontaktperson för uppdraget har varit Fredrik Högberg.
Lund, september 2021
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1. Inledning

Region Sörmland ansvarar för att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022–2033. En strategisk miljöbedömning
och hållbarhetsbedömning ska genomföras av länsplanen och redovisas i detta
dokument. Den strategiska miljöbedömningen omfattar en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller kraven i miljöbalken. I hållbarhetsbedömningen inkluderas också en social konsekvensbedömning.

1.1 Länsplan för regional infrastrukturplanering
Den långsiktiga statliga planeringen av infrastruktur i Sverige sker genom nationell plan för transportinfrastruktur samt länsplaner för regional transportinfrastruktur (hädanefter: länsplan). De långsiktiga planerna gäller för 12 år, men revideras vart fjärde. Den nya planen gäller för perioden år 2022–2033.
Regionerna i Sverige ansvarar för att ta fram länsplanerna. I Södermanlands län
är det Region Sörmland som är länsplaneupprättare. Länsplanerna hanterar investeringar på statliga regionala vägar samt statlig medfinansiering till investeringar på kommunala vägar. Investeringarna delas in större vägombyggnader,
kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö samt gång- och cykelvägar. Länsplanens
investeringsmedel kan också användas för medfinansiering till objekt i nationell
plan. Vad som kan ingå i en länsplan styrs av Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.1
Nationella planen omfattar investeringar på nationella vägar (i Sörmland är det
E4, E20 samt väg 56) och järnvägsnätet samt drift- och underhåll på det statliga
väg- och järnvägsnätet.

1.2 Strategisk miljöbedömning
En strategisk miljöbedömning ska genomföras om en plan antas medföra betydande miljöpåverkan. En länstransplan innebär alltid en betydande miljöpåverkan enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar. Den ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning av det planförslag som tas fram och ska genomföras så att lagkraven enligt 6 kap Miljöbalken2
uppfylls. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så
att en hållbar utveckling främjas.

1

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1997263-omlansplaner-for-regional_sfs-1997-263
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808
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I Miljöbalken 6 kap. 2 § finns en uppräkning av olika delar av miljön som miljöeffekter kan uppstå på och dessa delar av miljön brukar kallas miljöaspekter.
6 kap. 2 § miljöbalken: Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter
som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på
1. befolkning och människors hälsa,
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6. andra delar av miljön. Lag (2017:955)

Andemeningen i de lagkrav som finns är att den strategiska bedömningen ska
påverka innehållet i planen. Bedömningar av betydande miljöpåverkan bör göras
tidigt i processen, när det finns alternativa inriktningar till planförslag framtagna.
Detta för att bedömningarna ska kunna vara en del av beslutsunderlaget och
vägas mot andra mål.
Strategisk miljöbedömning av länsplaner
innebär följande moment:

Miljökonsekvensbeskrivningen
ska innehålla:

Avgränsningssamråd. Avgränsning av MKB
skickas till berörda remissinstanser. Formellt
samrådsmöte med berörd Länsstyrelse.

• Sammanfattning av planens innehåll.
• Identifiering, beskrivning och bedömning av
rimliga alternativ.
• Nollalternativ (miljöns sannolika utveckling
om planen eller programmet inte genomförs).
• Nulägesbeskrivning (miljöförhållandena i de
områden som kan antas komma att påverkas betydligt och befintliga miljöproblem
som är relevanta för planen eller programmet.
• Identifiering, beskrivning och bedömning av
de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen kan antas medföra.
• Beskrivning av åtgärder som planeras för
att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter.
• Sammanfattning av de överväganden som
har gjorts bakom val av alternativ.
• Redogörelse för de åtgärder som planeras
för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen medför.
• Sammanfattning av punkterna ovan.

Miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram
som biläggs det planförslag som går ut på remiss.
Beaktande av remissvar. Hänsyn ska tas till
miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna
synpunkter innan planen antas.
Planrevidering. Om länsplanen uppdateras
inför redovisning till regeringen eller slutlig
fastställelse ska också miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras.
Särskild sammanfattning. När det slutliga
planförslaget antas ska en särskild sammanfattning tas fram som beskriver:
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen
eller programmet,
2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter,
3. skälen för att planen eller programmet har
antagits i stället för de alternativ som övervägts och
4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka
och följa upp den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen eller programmet medför. Lag (2017:955)
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1.3 Social konsekvensbedömning
Det finns inga lagkrav på att göra social konsekvensbedömning (SKB) av planer
såsom det finns för miljöbedömning. Numera efterfrågas dock alltmer en belysning av de sociala konsekvenserna av åtgärder och planer i nationell och regional
infrastrukturplanering.
Det centrala i en social konsekvensbedömning är att bidra till att transportplaneringen kan tillgodose olika befolkningsgruppers förutsättningar och värderingar.
Det är viktigt att ställa frågor såsom: Vem får del av samhällets investeringar?
Vem gynnas respektive missgynnas av åtgärderna i planen? Vilka sociala positiva och negativa sociala konsekvenser bidrar vi till? Hur kan vi bidra till att
utjämna skillnader mellan grupper? Det finns en betydande potential att genom
åtgärder i transportsystemet påverka social hållbarhet.
Den sociala konsekvensbedömningen för länsplanen är strukturerad enligt en
modell som Region Kronoberg utvecklat tillsammans med Trivector och White
Arkitekter.3 Denna SKB-modell bygger på liknande tillvägagångssätt och
aspekter som modeller för social konsekvensbedömning som flera av de större
kommunerna tillämpar, men är anpassad för regional transportplanering.
Enligt SKB-modellen genomförs en social konsekvensbedömning i sex steg: (1)
behovsbedömning, (2) nulägesbeskrivning, (3) sociala knäckfrågor, (4) sociala
nycklar, (5) konsekvensbedömning och (6) kompletteringar. De olika stegen utgår från fyra sociala aspekter:





Inkluderande – Ledord: Makt och delaktighet
Sammanhållen – Ledord: Sociala och rumsliga samband
Tillgänglig – Ledord: Vardagsliv och räckvidd
Hälsofrämjande – Ledord: Hälsa, trygghet och säkerhet

Avstamp görs genom nulägesbeskrivningen (steg 2) för att identifiera sociala
knäckfrågor (steg 3), det vill säga sociala utmaningar som regionen har och som
kan påverkas genom länsplanen. Sociala nycklar blir då de mål som länsplanen
ska arbeta i riktning mot för att hantera knäckfrågorna (steg 4). Olika geografiska
analyser görs i GIS för att ytterligare belysa nuläget och för att utgöra underlag
för den konsekvensbedömning av åtgärderna i länsplanen som görs (steg 5). Konsekvensbedömningen görs för såväl namngivna objekt som för åtgärder i potter
med utgångspunkt i bedömningskriterier som svarar mot de olika sociala
aspekterna med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv (utifrån kön, ålder,
funktionsförmåga, socioekonomi och etnicitet). Slutligen görs en jämförande
analys av planalternativen utifrån de sociala konsekvenserna och slutsatser dras.
Behov av eventuella kompletterande åtgärder identifieras (steg 6).

3

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/82e2a25c02d440d6bc0580a7cd8a104d/ska-i-regional-transportplanering.pdf
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1.4 Genomförande av hållbarhetsbedömning för länsplanen
Den pågående revideringsomgången styrs av infrastrukturproposition och regeringens direktiv från 2021-06-23. Samtliga län ska redovisa sin länsplan för regeringen senast 30/4 2022. Dessförinnan ska planerna ha remitterats och reviderats utifrån inkomna remissvar. I samband med att länsplanen skickas på remiss
kommer miljökonsekvensbeskrivningen av planen att vara ute på samråd.
Trafikverket ansvarar för att ta fram ett förslag till nationell plan. Den redovisas
till regeringen 30/11 2021. Remissyttrandena ska inkomma till regeringen senast
28 februari 2022. Regeringen tar därefter beslut om definitiva ramar för både
länsplaner och nationell plan.
Hållbarhetsbedömningen löper parallellt och integrerat med framtagandet av en
ny plan, vilket sammanfattas i nedanstående processbeskrivning.
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mars-april
2021

• Avgränsningssamråd där Länsstyrelsen i Södermanland, samt de
sörmländska kommunerna, har haft möjlighet att yttra sig över
avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter från
samrådet har dokumenterats i en remissbilaga och beaktats i den
fortsätta processen.

• Kommundialog har hållits, både på politisk och tjänstemannannivå.
Under dessa möten har miljöbedömningsprocessen presenterats. Olika
planalternativ togs fram samt hållbarhetsbedömning av dessa.
Alternativen användes som underlag för dialog kring mål och strategisk
febr-maj 2021 inriktning av den nya planen.

30 september
2021

• Remiss av länsplan för Sörmland och i samband med detta också
samråd av tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

• Yttranden över MKB:n sammanställs i en samrådsredogörelse. I denna
framgår hur inkomna synpumkter har beaktats beaktas i revideringen av
januari-februari länsplan och MKB.
2021

• Fastställd länsplan redovisas till regeringen.
30 april 2022

våren 2022

• Slutligt besked om ekonomiska ramar för planperioden 2022-2033 och
fastställande av slutlig länsplan. En sammanfattande redogörelse tas
fram som beskriver processen kring MKBn och hur miljöaspekterna har
integrerats i planeringsprocessen.
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2. Mål, avgränsning och bedömningsgrunder

I detta kapitel redovisas mål som är styrande för hållbarhetsbedömningen. Med
styrande mål menas att målen ligger till grund för de bedömningsgrunder som
tagits fram (se nedan) och att det i hållbarhetsbedömningen redovisas om en åtgärd går i positiv respektive negativ riktning i förhållande till målen. I kapitlet
redovisas också vilka avgränsningar som gjorts för hållbarhetsbedömningen.

2.1 Styrande nationella och regionala mål
I detta avsnitt beskrivs styrande nationella och regionala mål samlat, eftersom de
i många fall är gemensamma för MKB och SKB. De mål som är styrande specifikt för den strategiska miljöbedömningen har dessa markerats med en grön
stjärna ().

Agenda 2030
Sverige har, liksom 192 andra länder, antagit FN-resolutionen Agenda 2030 för
hållbar utveckling. Resolutionen syftar till att år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. En hållbar utveckling
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och
169 delmål som följs upp med indikatorer, se Figur 2-1 för en överblick för målen. Målen är universella, integrerade och odelbara.4

Figur 2-1

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling.

Transportsystemet kan anses ha en direkt påverkan på åtminstone fem mål: 3
Hälsa och välbefinnande (3.6), 7 Hållbar energi för alla (7.3), 9 Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur (9.1), 11 Hållbara städer och samhällen (11.2), 12
4

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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Hållbar konsumtion och produktion (12c). En indirekt påverkan kan antas på sex
mål: 2 Ingen hunger (2.3), 3 Hälsa och välbefinnande (3.9), 6 Rent vatten och
sanitet för alla (6.1), 11 Hållbara städer och samhällen (11.6), 12 hållbar konsumtion och produktion (12.3) och 13 Bekämpa klimatförändringarna (13.1 och
13.2). Inom parentes anges delmål med särskilt bäring på transportplaneringen.

Transportpolitiska mål
Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen "Mål för framtidens resor och transporter" (Prop. 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009.
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver finns ett funktionsmål och ett hänsynmål:5




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. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. 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 nås samt bidra till ökad hälsa. Hänsynsmålet har också närmare
preciserats med etappmål för miljö respektive trafiksäkerhet:
 Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart
som ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst
70 % senast 2030 jämfört med 2010. 
 Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras till år 2030. Antalet omkomna
inom bantrafiken ska halveras till år 2030. Antalet allvarligt skadade
inom respektive trafikslag ska till år 2030 minska med minst 25 %.
Utgångsvärdet för etappmålet om trafiksäkerhet utgörs av ett medelvärde av utfallet åren 2017, 2018 och 2019.

Transportsystemet ska utvecklas mot det övergripande transportpolitiska målet.
Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. För att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom
ramen för hänsynsmålet.
Det finns preciseringar av såväl funktionsmålet som hänsynsmålet. Trafikanalys
har på uppdrag åt regeringen genomförts en översyn av preciseringarna.6 De nuvarande preciseringarna för funktionsmålet är följande:



Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och
bekvämlighet.
Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften.

5

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
6
https://www.trafa.se/uppdrag/transportpolitiska-mal/preciseringsoversynen/
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Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige
och övriga länder.
Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet,
och vistas i trafikmiljöer, ökar.
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Generationsmål / Miljökvalitetsmål 
Det transportpolitiska hänsynsmålet rörande miljö innebär att de transportpolitiska målen pekar på och inkluderar även de sexton nationella miljökvalitetsmålen för Sverige7, som riksdagen antog hösten 2005. Miljökvalitetsmålen anger
det tillstånd i den svenska miljön som anses nödvändigt för en hållbar utveckling.
Miljökvalitetsmålen är:

















Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Klimatmål 
Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet innebär att
växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska
med minst 70 % senast 2030 jämfört med 2010. Ska klimatmålet nås behöver
funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Med detta
avses att den samlade utvecklingen inom transportsystemet ska leda till att klimatmålet för transporter nås. Det innebär inte att varje enskild åtgärd som vidtas
i transportsystemet måste bidra till att uppfylla klimatmålet.8

Proposition. 2004/05:150 svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
7
8
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Övriga nationella mål
Jämställdhetspolitiska målen
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet
arbetar regeringen efter sex delmål:9
1) En jämn fördelning av makt och inflytande: Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
2) Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet
ut.
3) Jämställd utbildning: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig
utveckling.
4) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Kvinnor och
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få
omsorg på lika villkor.
5) Jämställd hälsa: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
6) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Kvinnor och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Funktionshinderpolitiska mål
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.10

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta
kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är
barnkonventionen en del av svensk lag. Barnkonventionens grundprinciper är
följande:




Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad
som bedöms vara barnets bästa.
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

9

Regeringskansliet, Mer om jämställdhetspolitikens mål: https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-omjamstalldhetspolitikens-mal/
10 Regeringskansliet, Mål för funktionshinderspolitiken: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/mal-for-funktionshinderspolitiken/
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Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i
alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till
barnets ålder och mognad.

Ytterligare information om Barnkonventionen och de 54 artiklarna i konventionen finns på Unicefs webbplats.11

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder). Lagen förbjuder sex former av diskriminering (direkt
diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och
sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera). Diskrimineringslagen
förbjuder diskriminering inom flera samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. 12

Folkhälsomål
Det folkhälsopolitiska ramverket består av ett övergripande, nationellt folkhälsopolitiskt mål och åtta målområden. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitikens målområden är följande:13
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Regionala mål
Nedan återges mål i regionens styrande dokument med relevans för hållbarhetsbedömningen. Beskrivningen av målen struktureras utifrån övergripande mål respektive mål som rör ekologisk respektive social hållbarhet.

Hållbarhetsprogram 2019–2023
Hållbarhetprogrammet bygger på Region Sörmlands hållbarhetspolicy med tillhörande hållbarhetsprogram. Programmet omfattar sex övergripande mål som
anger riktningen för hur Region Sörmlands arbete ska bedrivas i linje med hållbar
11

Unicef, Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen
Diskrimineringsombudsmannen, Diskrimineringslagen 2008:567: https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
13 Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsomål och målområden: https://www.folkhalsomyndigheten.se/engod-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
12
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utveckling under perioden 2019–2023. Hållbarhetsprogrammet utgår från
Agenda 2030.
Övergripande mål
Region Sörmlands hållbarhetsprograms övergripande mål är:







Arbete och förhållningssätt för en god hälsa och miljö 
Hållbar produktion och konsumtion 
Fossiloberoende verksamhet 
Hållbar livsmedelskedja 
Verksamhet präglad av jämlikhet och jämställdhet.
Verksamhet präglad av ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering

Mål som rör ekologisk hållbarhet 
För målet Fossiloberoende verksamhet i hållbarhetsprogrammet finns tre inriktningsmål:
1) Energieffektiviteten ökar och klimatpåverkan minskar i våra fastigheter,
drift och verksamheter
2) Våra egna transporter samt kollektivtrafiken sker med förnybara drivmedel
3) Vi arbetar för ökad användning av kollektiv- och cykeltrafik samt digitala
mötestekniker.
Mål som rör social hållbarhet
I hållbarhetsprogrammet betonas att det finns flera ojämlikheter i regionen. Det
finns skillnad i hälsa, kulturkonsumtion, utbildningsbenägenhet och deltagande i
demokratiska processer. Därför ska regionens uppdrag, i syfte att bidra till jämlikhet och jämställdhet, utföras med strategier för att motverka att ojämlika
mönster uppstår, förekommer eller förstärks.
För målet Verksamhet präglad av jämlikhet och jämställdhet i hållbarhetsprogrammet finns tre inriktningsmål:
1) Våra verksamheter är medvetna om vilka sårbara grupper det finns i befolkningen utifrån sitt uppdrag och ansvar.
2) Verksamhetsstatistik finfördelas så långt det är möjligt för att uppmärksamma ojämlika insatser och utfall.
3) Våra verksamheter utformas för att motverka och reducera strukturella
ojämlikheter i insatser och utfall, med särskilt fokus på socioekonomiska
skillnader samt skillnader mellan kön.
För målet Verksamhet präglad av ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering finns tre inriktningsmål:
1) Vi motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling utifrån kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
2) Vårt bemötande, språk, texter och bildspråk är normmedvetet, tillgängligt
och inkluderande, i interna och externa sammanhang.
3) Våra verksamheter tillgängliggörs och anpassas för olika funktionsnedsättningar.
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Sörmlandsstrategin
Den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, är en del av genomförandet av Agenda 2030 i regionen och anger att Region Sörmland ska ha en ekonomiskt, miljömässig och socialt hållbar utveckling och tillväxt.
Övergripande mål
Sörmlandsstrategin sätter människan i centrum. Social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle. En
hållbar utveckling där social hållbarhet är målet innebär ett jämställt och jämlikt
samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga
skillnader.
Mål som rör ekologisk hållbarhet 
Inga mål som direkt rör ekologisk hållbarhet utpekas i Sörmlandsstrategin.
Mål som rör social hållbarhet
Sörmlandsstrategin anger att ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle:





Där alla människors grundläggande behov tillgodoses och de mänskliga
rättigheterna säkerställs.
Där alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
Som anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Strukturbild Sörmland
Strukturbild Sörmland, som är en del av Sörmlandsstrategin, visar det fysiska
perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Länstransplanen och trafikförsörjningsprogrammet och andra regionala strategier ska förhålla sig till strukturbilden, och vid framtagande av handlingsplaner och analyser inom ramen för
Sörmlandsstrategin bör ett fysiskt perspektiv finnas med.

En bättre sits Storregional systemanalys 2020
Syftet med en regional systemanalys är att ta fram en politiskt genomarbetad och
förankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Systemanalysen fokuserar på brister i förhållande till prioriterad funktionalitet och pekar på behov
av åtgärder. Inom ramen för En Bättre Sits finns en storregional systemanalys för
Stockholm-Mälarregionen vilken inkluderar Stockholms, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län.
Övergripande mål
De övergripande målen som pekas ut i den storregionala systemanalyser är att
skapa ett transportsystem där:




Regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och
bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen.
Utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
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Samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till
effektivitet.
Flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling.

Mål som rör ekologisk hållbarhet 
Systemanalysen har fyra mål som direkt kopplar till ekologisk hållbarhet:







För att nå klimatmålen krävs en kombination av flera faktorer: minskat
bilresande, ökat kollektivresande, utvecklad samhällsplanering, teknikutveckling och en effektivare användning av transportsystemet.
För att klimatmålen ska nås krävs också att fossila bränslen ersätts av förnyelsebara bränslen, att resurshållning eftersträvas samt att den mest energieffektiva tekniken premieras.
Kollektivtrafik och utveckling av stomtrafik prioriteras på järnväg och
väg av miljö- och kapacitetsskäl.
För att långväga godstransporter ska kunna överföras från väg till järnväg
och sjöfart krävs en effektiv kombitrafik med fungerande anslutningar
samt ökad kapacitet på järnväg.

Mål som rör social hållbarhet
Systemanalysen har ett mål som direkt kopplar till social hållbarhet:


Ett kollektivtrafiksystem utvecklat för god tillgänglighet och ökad jämställdhet innebär till exempel att förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att resa är tillgodosedda så långt möjligt samt att transportsystemet svarar mot både mäns och kvinnors resbehov.

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022–2033
Länsplanen för regional transportinfrastruktur är ett plandokument där den regionala nivån har möjlighet att prioritera statliga pengar för infrastrukturinvesteringar utifrån behov och brister och länets syn på lokala, regionala, storregionala
och nationella mål.
Övergripande mål
Länsplanen för 2018–2029 har sex övergripande mål:








Främja en ökad tillgänglighet i och till transportsystemet för alla medborgare med utgångspunkt i barnens behov
Bidra till ökad trafiksäkerhet och bibehållen funktionalitet i transportsystemet 
Bidra till ökad andel hållbara transporter genom att stärka gång-, cykeloch kollektivtrafik 
Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja Sörmlands flerkärnighet, stärka utvecklingsstråken samt utveckla attraktiva bytespunkter för
ökat samspel mellan noder och dess omland
Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja internationell, storregional och regional tillgänglighet och näringslivets behov av transporter
Verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering, i samverkan mellan stat, region och kommunerna, som utgår från fyrstegsprincipen och som beaktar digitaliseringen i genomförandet av planen
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Regional cykelstrategi för Sörmland
Den regionala cykelstrategin synliggör hur cykeln kan stärkas som ett eget trafikslag i planeringen. Strategin innehåller mål och beskriver utbyggnad av infrastruktur, arbete med cykelturism och planering.
Övergripande mål
Den regionala cykelstrategins övergripande mål är att fler ska cykla för ett mer
hållbart Sörmland.
Mål som rör ekologisk hållbarhet 



År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2019. Från dagens ca 11 % till 21 % år 2030.
År 2030 ska antalet andelen resta kilometer med cykel, till fots och med
kollektivtrafik (GCK) i Sörmland ska ha ökat 4 procentenheter jämfört
med 2019 utan att cykelns andel minskar.

Mål som rör social hållbarhet
Inom ramen för det övergripande målet finns sju delmål samt fyra strategiområden, där jämställdhet och jämlikhet ingår i området Miljö, hälsa, jämställdhet
och jämlikhet. Strategiområdet innebär att ”cykling ska vara möjligt för alla oavsett inkomst, bakgrund eller kön. Ökad cykling bidrar också till en förbättrad
miljö, ökad folkhälsa samt förbättrad jämställdhet och jämlikhet”. I strategin ingår att:




Investera i geografiska områden med dokumenterat höga ohälsotal.
Prioritera infrastruktur utifrån ett intersektionellt perspektiv.
Främja rekreations- och turismcykling.

Därutöver finns ett specifikt mål kopplat till barns cykelresor till skolan:


År 2030 ska andelen barn som cyklar till skolan öka jämfört med 2019. 

Det finns även ett antal mål kopplat till trafiksäkerhet:







Halvera antalet allvarligt skadade och omkomna cyklister i Sörmland från
år 2019 till 2030.
År 2030 ska andelen gång- och cykelpassager i Sörmland som är hastighetssäkrade och av bra kvalitet, vara fördubblade, för att stärka framkomligheten enligt Trafikverkets kartläggning av GCM-passager.
År 2030 ska 90 % av nätet där cykling är tillåten, i tättbebyggt område i
Sörmland, bestå av säker cykelinfrastruktur. Cykelnätet kan inkludera till
exempel gång- och cykelbanor, eller blandtrafikvägar med max 30 km/h
i hastighetsbegränsning.
År 2030 ska antalet kilometer biltrafikseparerad cykelväg i Sörmland ha
ökat med 10 % jämfört med 2019.

I strategin uttrycks att kvinnor och mäns värderingar och resvanor skiljer sig åt,
vad gäller färdmedelsval, reslängd, trafiksäkerhet och hållbart resande. Utifrån
detta resonemang uttrycks ett jämställt transportsystem som dels lika möjligheter
mellan könen, dels vems normer som är styrande i transportplaneringen. Kopplat
till det uttrycks ett antal utgångspunkter för att inkludera jämställdhetsperspektiv
på transportsektorn:
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Kvinnors och mäns transportvanor väger lika tungt.
Mäns och kvinnors inställning (attityder och värderingar) till transportsystemet tillmäts lika stor vikt.
Både kvinnors och mäns förutsättningar och värderingar inkluderas i hela
beslutsprocessen – från problemformulering via alternativgenerering till
fastställande av beslut.

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
Trafikförsörjningsprogrammet ger en samlad bild över hur kollektivtrafiken ska
utvecklas långsiktigt i enlighet med de regionala utvecklingsmålen och revideras
vart fjärde år. Trafikförsörjningsprogrammet är under revidering.
Övergripande mål
Trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål är Kollektivtrafik för tillväxt
och utveckling.
Mål som rör ekologisk hållbarhet 
Utifrån det övergripande målet har fyra funktionsmål identifierats, inom vilka
kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030:





Funktionell kollektivtrafik – stödjer regional och lokal utveckling
Attraktiv kollektivtrafik – är användarvänlig med hög kvalitet
Effektiv kollektivtrafik – är hållbar och samordnad
Tillgänglig kollektivtrafik – erbjuder goda resmöjligheter.

Mål som rör social hållbarhet
Målet Tillgänglig kollektivtrafik – erbjuder goda resmöjligheter, uttrycker att
kollektivtrafiken ska ”ge invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet
och rörlighet”. Inom ramen för målet betonas att:



Det handlar om att skapa ett system som är relevant för det vardagliga
behovet hos fler.
Alla resenärers behov ska beaktas så att olika former av funktionsnedsättningar inte hindrar människor att använda kollektivtrafiken.

Som strategier kopplat till tillgänglighet och effektivitet anges att:



Kollektivtrafiken ska utvecklas till att vara ett alternativ för äldre och för
resenärer med funktionsnedsättning för att minska beroendet av färdtjänst.
Ambitionen är att trafiken på landsbygden ska öka tillgängligheten till arbete, skola och fritidsaktiviteter genom anropsstyrd trafik med mindre fordon.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör ett eget kapitel i programmet, och beskriver bland annat den riktlinje som tagits fram (2014) för en
tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland för resenärer med funktionsnedsättning.

2.2 Avgränsning
För att få till att få en effektiv och verkningsfull besluts- och genomförandeprocess med relevant och rimligt beslutsunderlag krävs att miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas, så att fokus ligger på områden där länsplanen kan bidra till
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betydande miljöpåverkan. Vad som är betydande miljöpåverkan måste bedömas
utifrån planens rådighet.
Det finns inte motsvarande lagstadgad process för social konsekvensbedömning,
men även denna behöver avgränsas på ett rimligt och relevant sätt utifrån de påverkansmöjligheter och rådighet som finns för en länsplan. Avgränsningen för
den sociala konsekvensbedömningen har gjorts med utgångspunkt i aspekter som
lyfts fram i styrande mål (se avsnitt 2.1) och kunskap om vilka möjligheter som
finns genom transportåtgärder att påverka social hållbarhet.

Utredningens innehåll och detaljeringsgrad
Länsplanen delas in i ett antal namngivna objekt. Ett namngivet objekt är en åtgärd med kostnad över 50 Mkr. För dessa ställs specifika krav i form av Samlade
effektbedömningar och samhällsekonomiska kalkyler. Åtgärder som underskrider 50 Mkr samlas i så kallade åtgärdsområden (potter). Bedömning av miljömässiga och sociala konsekvenser görs på samma nivå.
Hållbarhetsbedömningen görs av transportinfrastrukturplanen som helhet, men
bygger på de utredningar och granskningar som gjorts av enskilda åtgärder tidigare i planprocessen, främst i åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Hållbarhetsbedömningen fokuserar på de politiska beslut som är styrande för den långsiktiga utvecklingen av transportsystemet och på att lyfta fram sådant som är alternativskiljande, exempelvis om huruvida planeringen bidrar till transporteffektivitet
eller inte, vilka grupper i samhället som får den största tillgänglighetsförbättringen, hur nyttan av olika åtgärder fördelar sig geografiskt inom länet, den långsiktiga påverkan på hälsofaktorer etcetera.

Avgränsning i tid och rum
Den aktuella planen som är föremål för analys omfattar åtgärder för 2022–2033.
Förarbetena till miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan som ska
identifieras och beskrivas i princip inkluderar: ”effekter på kort, medel-lång och
lång sikt.” Vilka tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror på
vad som är relevant och rimligt. Eftersom miljöeffekter av investeringar och åtgärder kan sträcka sig längre än till år 2033, ska miljöbedömningen behandla
effekter så långt det är relevant och rimligt även efter år 2033.
Bedömningen av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser omfattar hela Södermanlands län. Påverkan från internationella transporter bör om det bedöms
relevant ingå i bedömningen. Syftet är att tydliggöra vilken del av problemen
som svenska åtgärder råder över. Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda inom ramen för den nationella planen, förutsatt att
den regionala planen inte nämnvärt berör dessa trafikslag.

Allmänhetens intresse
Det stora flertalet av Sveriges invånare kommer dagligen i kontakt med transportsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå
olika målpunkter, men påverkar också vår fysiska omgivning och det ekosystem
vi alla ingår i. Planförslaget har formellt sett ingen civilrättslig betydelse och är
inget rättsligt bindande dokument som påverkar enskild egendom. Däremot pekar den ut vilka objekt som har politiskt beslutad finansiering och planeras att
byggas och planen har därför en påverkan på enskilda.
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Antaganden om nollalternativ
Miljökonsekvensbeskrivningen och den sociala konsekvensbedömning är en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas uppstå när planen
genomförs och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan någon
plan. Bedömningarna förutsätter därför ett så kallat nollalternativ, en rimligt säker uppfattning om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas
utan effekterna från en ny plan. Nollalternativet utgår från nu gällande plan och
dagens politik och kända beslut. Med hänsyn till att kostnaden för de vägobjekt
som ligger i nu gällande plan förväntas öka markant, med 50 %, sedan planen
togs fram, kommer potterna för andra åtgärder att behöva minska kraftigt om alla
de beslutade vägobjekten i den gällande planen genomförs. Gällande plan behöver därför revideras med hänsyn till detta och potterna minskas för att klara budgeten.
I miljökonsekvensbeskrivningen och den sociala konsekvensbedömningen studeras därmed alternativen utifrån förändringar jämtemot gällande plan med beslutade vägobjekt men där gällande plan reviderats så till vida att potterna minskats för att klara budgetramen.
Betydande påverkan på miljö och social hållbarhet ska ses synonymt med riktningsförändring. Betydande påverkan innebär att en åtgärd leder i riktning mot
styrande mål och i positiv riktning i jämförelse med nollalternativet. Betydande
negativ påverkan innebär att en åtgärd leder i riktning från uppsatta mål och i
negativ riktning gentemot nollalternativet.

2.3 Bedömningsgrunder
Inom ramen för hållbarhetsbedömningen av länsplan 2022–2033 bedöms miljökonsekvenser respektive sociala konsekvenser med utgångspunkt i några utpekade bedömningskriterier. Dessa bedömningskriterier utgår från de styrande nationella och regionala mål som bedömts relevanta i sammanhanget (se avsnitt
2.1). Nedan presenteras bedömningskriterierna närmare liksom de metoder och
underlag som använts i bedömningen av konsekvenser.

Bedömning av miljökonsekvenser
Betydande positiv eller negativ miljöpåverkan ska beskrivas enligt utpekade miljöaspekter i Miljöbalken, se avsnitt 1.2. Det finns möjlighet att fokusera den strategiska miljöbedömningen på miljöaspekter där transportsystemet har störst miljöpåverkan. Ett särskilt fokus för miljökonsekvensbeskrivningen är att bedöma
och beskriva i vilken mån de föreslagna åtgärderna bidrar till miljö- och klimatmål på nationell och regional nivå som beskrivits i tidigare avsnitt.
Som utgångspunkt används Trafikverkets ”Metod för miljöbedömning av planer
och program inom transportsystemet” (Trafikverket Publikation 2011:134) som
pekar ut tre fokusområden för vilka transporterna har störst miljöpåverkan: klimat, hälsa och landskap. Dessa tre fokusområden kompletteras i denna bedömning av ett fjärde område, trafiksäkerhet, som är en del av hälsan enligt Agenda
2030, men lyfts fram separat i linje med hur trafiksäkerhet hanteras i det transportpolitiska hänsynmålet tillsammans med miljö och hälsa. Därutöver kompletteras även med kollektivtrafik, gång och cykel som ett fokusområde som rör
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relativ attraktivitet hos dessa mer hållbara färdsätt gentemot bil. Bedömningskriterier för respektive fokusområden presenteras i tabellerna nedan.
Bedömning görs av riktningsförändring utifrån positiv, ingen respektive negativ
miljöpåverkan. Betydande negativ miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i
negativ riktning gentemot styrande mål och gentemot nollalternativet.
Bedömningarna av miljökonsekvenser för vart och ett av bedömningskriterierna
sammanställs i en samlad bedömningsmatris tillsammans med bedömningar av
sociala konsekvenser, se bilaga 2 Bedömningsmatrisen visualiserar hur länsplanen påverkar de transportpolitiska målen samt övriga för länsplanen relevanta
nationella och regionala mål. Matrisen visualiserar också hur respektive åtgärd i
länsplanen bidrar antingen i negativ eller positiv riktning (i förhållande till bedömningskriterierna) i relation till satsade medel. De bedömningskriterier som
ingår i matrisen svarar mot de miljöaspekter som ska bedömas i den strategiska
miljöbedömningen
Tabell 2-1 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Klimat.

Miljöaspekt

Styrande mål

Bedömningskriterier

Klimat

► Hänsynsmålet miljö
► Påverkan på mängden personbils- och lastbilstrafik i
fordonskilometer
► Begränsad klimatpåverkan
► Påverkan på energianvändning per fordonskilometer
► Etappmål klimat 2030
► Påverkan på energianvändning vid byggande, drift
och underhåll av infrastruktur

Tabell 2-2 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Hälsa.

Miljöaspekt

Styrande mål

Bedömningskriterier

Människors
hälsa

► Hänsynsmålet hälsa
► God bebyggd miljö
► Folkhälsomål

► Antalet personer exponerade för bullernivåer högre
än riktvärden för Buller. Minskar ljudnivåerna för
människor?
► Antalet exponerade för höga bullernivåer, det vill
säga bullernivåer högre än 10 dBA över riktvärdena
► Betydelse för förekomst av områden med hög ljudmiljökvalitet

Befolkning

► Funktionsmålet
tillgänglighet
► Hänsynsmålet hälsa
► God bebyggd miljö
► Folkhälsomål
► Barnkonventionen
► Diskrimineringslagen

► Fysisk aktivitet i transportsystemet.
► Påverkan på möjligheten för barn, personer med
funktionsnedsättningar och äldre att på egen hand
ta sig fram till sina målpunkter/aktiviteter.
► Tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med
cykel till utbud och aktiviteter.

Luft

► Hänsynsmålet hälsa
► Vägtransportsystemets totala emissioner av NOx
och partiklar (PM10)
► Frisk luft
► Bara naturlig försurning ► Halter av NO2 och inandningsbara partiklar i tätorter. Minskar utsläppen av NOx och partiklar i tätort?
► Antalet personer exponerade för halter över MKN i
tätorter. Minskar risken för överskridande av MKN
för luftkvalitet?
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Tabell 2-3 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Landskap.

Miljöaspekt

Styrande mål

Bedömningskriterier

Mark
Vatten
Landskap
Biologisk mångfald, växtliv
samt djurliv
Forn- och kulturlämningar,
annat kulturarv,
bebyggelse

► Hänsynsmålet mi
► Grundvatten av god
kvalitet
► God bebyggd miljö
► Rikt- växt och djurliv
► Levande sjöar och vattendrag
► Levande skogar
► Ett rikt odlingslandskap

► Kvalitet på vatten ur ett dricksvattenförsörjningsperspektiv. Risk för påverkan från vattentäkt från vägsalt, spill/utsläpp från olyckor?
► Kvalitet på vatten och vattenförhållanden ur ekologisk synpunkt. Risk för påverkan från vattentäkt från
vägsalt, spill/utsläpp från olyckor?
► Betydelse för förorenade områden
► Betydelse för skyddsvärda områden
► Betydelse för bakgrundshalt metaller
► Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar
► Betydelse för skyddsvärda områden under driftskede
► Betydelse för areella näringar
► Betydelse för uppkomsten och hanteringen av avfall
► Betydelse för störning
► Betydelse för förekomst av livsmiljöer
► Betydelse för att värna den naturliga, inhemska biologiska mångfalden
► Betydelse för strukturomvandling
► Betydelse för förfall av infrastrukturens egna kulturmiljövärden respektive god skötsel av dessa värden
► Betydelse för utradering

Tabell 2-4 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Trafiksäkerhet. Detta fokusområde rör både
MKB och SKB.

Miljöaspekt

Styrande mål

Bedömningskriterier

Människors
hälsa

► Hänsynsmålet hälsa
► God bebyggd miljö
► Etappmål för vägtrafiksäkerhet 2030

► Åtgärden påverkar trafiksäkerheten för motortrafikanter (inklusive MC, men ej mopedister) genom antalet omkomna eller allvarligt skadade personer från
dessa trafikantgrupper.
► Åtgärden påverkar trafiksäkerheten för gående, cyklister och mopedister genom antalet omkomna eller
allvarligt skadade personer från dessa trafikantgrupper.

Tabell 2-5 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Kollektivtrafik, gång och cykel (relativ attraktivitet). Detta fokusområde rör både MKB och SKB.

Miljöaspekt

Styrande mål

Bedömningskriterier

Klimat
Befolkning

► Funktionsmålet
tillgänglighet
► Etappmål klimat 2030
► Folkhälsomålen
► Jämställdhetspolitiska
mål

► Andel gång- & cykelresor av totala kortväga resor: I
vilken utsträckning det blir mer attraktivt att gå och
cykla relativt andra färdsätt. Bidrar åtgärden till en
överflyttning?
► Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång
och cykel): I vilken utsträckning det blir mer attraktivt
att åka kollektivt relativt bil. Bidrar åtgärden till en
överflyttning av motoriserade transporter?
► Kollektivtrafikens relativa attraktivitet: Minskar restidskvot mellan kollektivtrafik och biltrafik i berörd reserelation/berört stråk/berört område?
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Bedömning av sociala konsekvenser
Den sociala konsekvensbedömningen utgår metodiken i Region Kronobergs modell för social konsekvensbedömning som presenterats i avsnitt 1.3. De sociala
aspekter som strukturerar denna SKB-modell (Inkluderande, Sammanhållen,
Tillgänglig och Hälsofrämjande) har operationaliserats i form av bedömningskriterier med relevans för bedömning av konsekvenser av åtgärder i länsplanen.
I tabellerna nedan ges en översikt för vilka bedömningskriterier som används för
bedömning av sociala konsekvenser utifrån tre huvudsakliga perspektiv:




Jämställdhetsperspektiv
Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
Socioekonomiska förutsättningar

Därutöver görs också konsekvensbedömning med avseende på generell tillgänglighet, det vill säga tillgänglighet som inte tydligt tillfaller specifika grupper eller
perspektiv enligt ovan. Dessa bedömningskriterier svarar mot preciseringarna av
det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade effektbedömningar. Det är dock diskutabelt om dessa kriterier rör den sociala konsekvensbedömningen.
Bedömningarna av sociala konsekvenser för vart och ett av bedömningskriterierna sammanställs i en samlad bedömningsmatris tillsammans med bedömningarna av miljökonsekvenser, se bilaga 2. Bedömning görs av riktningsförändring
utifrån positiv, ingen respektive negativ påverkan. Negativ påverkan innebär att
en åtgärd leder i fel riktning gentemot styrande mål och gentemot nollalternativet
vad gäller social hållbarhet.
Tabell 2-6 Bedömningskriterier för SKB med relevans för jämställdhetsperspektivet.

Fokusområde

Styrande mål

Bedömningskriterier

Medborgarnas
resor

► Funktionsmålet
tillgänglighet
► Jämställdhetspolitiska
mål

► Trygghet & bekvämlighet: Åtgärden påverkar tryggheten i trafikmiljöer och i transportsystemet. Ökad
trygghet innebär minskad upplevd risk medan bekvämlighet innebär att resalternativet är attraktivt
och ger en god komfort.

Jämställdhet

► Funktionsmålet
tillgänglighet
► Jämställdhetspolitiska
mål

► Lika möjlighet att utforma sina liv: Åtgärden påverkar tillgängligheten för kvinnor i regionen, till exempel berör kvinnliga arbetsplatser och andra målpunkter, utifrån kvinnors transportefterfrågan.

Kollektivtrafik,
gång och cykel
(relativ attraktivitet)

► Funktionsmålet
tillgänglighet
► Folkhälsomålen
► Jämställdhetspolitiska
mål

► Andel gång- & cykelresor av totala kortväga resor: I
vilken utsträckning det blir mer attraktivt att gå och
cykla relativt andra färdsätt. Bidrar åtgärden till en
överflyttning?
► Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång
och cykel): I vilken utsträckning det blir mer attraktivt
att åka kollektivt relativt bil. Bidrar åtgärden till en
överflyttning av motoriserade transporter?
► Kollektivtrafikens relativa attraktivitet: Minskar restidskvot mellan kollektivtrafik och biltrafik i berörd reserelation/berört stråk/berört område?

Hälsa

► Funktionsmålet
tillgänglighet

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter.
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► Hänsynsmålet hälsa
► Folkhälsomål
► Jämställdhetspolitiska
mål
Trafiksäkerhet

► Etappmål för vägtrafiksäkerhet 2030
► Jämställdhetspolitiska
mål

► Trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister:
Påverkan på antalet omkomna eller allvarligt skadade personer från dessa trafikantgrupper.

Tabell 2-7 Bedömningskriterier för SKB med relevans för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Fokusområde

Styrande mål

Bedömningskriterier

Barnperspektiv

► Funktionsmålet
tillgänglighet
► Barnkonventionen

► Tillgänglighet för barn (0–17 år): Åtgärden påverkar
barns möjlighet till självständig och säker mobilitet
utifrån barns förutsättningar och värderingar.

Äldreperspektiv ► Diskrimineringslagen

► Tillgänglighet för äldre personer (65+): Åtgärden påverkar äldre personers möjligheter att använda
transportsystemet och påverkar äldres mobilitet utifrån gruppens behov och förutsättningar.

Personer med
funktionsnedsättning

► Funktionsmålet
tillgänglighet
► Diskrimineringslagen

► Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar (nedsatt syn, hörsel, rörlighet eller kognitiv
förmåga): Åtgärden påverkar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar utifrån olika funktionshindergruppers behov av hinderfria trafikmiljöer
och transportsystem.

Hälsa

► Funktionsmålet
tillgänglighet
► Hänsynsmålet hälsa
► Folkhälsomål
► Barnkonventionen
► Diskrimineringslagen

► Påverkan på möjligheten för barn, personer med
funktionsnedsättningar och äldre att på egen hand
ta sig fram till sina målpunkter/aktiviteter.
► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter.

Trafiksäkerhet

► Etappmål för vägtrafiksäkerhet 2030

► Trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister:
Påverkan på antalet omkomna eller allvarligt skadade personer från dessa trafikantgrupper.

Tabell 2-8 Bedömningskriterier för SKB med relevans för personer med olika socioekonomiska förutsättningar.

Fokusområde

Styrande mål

Bedömningskriterier

Jämlikhet

► Diskrimineringslagen

► Inkluderingen av olika socioekonomiska grupper i
arbetsformerna, genomförandet och resultaten av
transportpolitiken som ska medverka till ett jämlikt
samhälle: Åtgärden berör direkt socioekonomiskt
svaga områden (eller områden med höga ohälsotal
eller områden med hög andel utlandsfödda) eller
fångar på andra sätt direkt nämnda gruppers förutsättningar och värderingar.
► Sammanhållningen i regionen och möjlighet att
stärka det sociala kapitalet för olika socioekonomiska grupper (inklusive etnicitet): Åtgärden bidrar
till att skapa möten och samspel mellan olika socioekonomiska grupper i regionen.
► Tillgänglighet för olika socioekonomiska grupper (inklusive etnicitet): Åtgärden bidrar till ökad
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tillgänglighet i regionen för socioekonomiskt svaga
områden (eller områden med höga ohälsotal eller
hög andel utlandsfödda).
Hälsa

► Folkhälsomål
► Diskrimineringslagen

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter.

Tabell 2-9 Bedömningskriterier för generell tillgänglighet. Dessa kriterier svarar mot preciseringarna
av det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade effektbedömningar.

Fokusområde

Styrande mål

Bedömningskriterier

Medborgarnas
resor

► Funktionsmålet
tillgänglighet

► Tillförlitlighet: Åtgärden påverkar tillförlitligheten i
transportsystemet för persontransporter. En resa
ska kunna utföras enligt utlovad kvalitet och vid rätt
tidpunkt.
► Trygghet & bekvämlighet: Åtgärden påverkar tryggheten i trafikmiljöer och i transportsystemet. Ökad
trygghet innebär minskad upplevd risk medan bekvämlighet innebär att resalternativet är attraktivt
och ger en god komfort.
► Tillförlitlighet: Åtgärden bidrar till att förbättra tillförlitligheten för godstransporter.
► Kvalitet: Åtgärden bidrar till att minska transporttider
för gods i regionen och därmed till att öka kvaliteten
i näringslivets transporter.
► Pendling: Åtgärden påverkar resmöjligheterna till lokal och regional arbetspendling och bidrar till en
hållbar regionförstoring.
► Tillgänglighet storstad: Åtgärden påverkar tillgängligheten i större städer och längs strategiska stråk.
► Tillgänglighet till interregionala resmål: Åtgärden bidrar till ökad tillgänglighet till knutpunkter och bytespunkten för internationella resor.

Näringslivets
transporter

Tillgänglighet
regionalt och
mellan länder

Underlag för konsekvensbedömningar
Samlade effektbedömningar
För namngivna objekt utgår bedömningen från de samlade effektbedömningar
som Trafikverket tagit fram medan bedömningen av smärre åtgärder görs för respektive åtgärdsområde som helhet. Denna avgränsning görs eftersom åtgärdsområdena (potterna) anger en inriktning för den kommande planperioden, medan
valet av åtgärder bestäms under planperioden och följer Trafikverkets verksamhetsplanering. De objekt och åtgärdsområden som ingår i de olika planalternativen beskrivs närmare under kapitel 4.
Samlade effektbedömningar tas fram av Trafikverket för samtliga namngivna
objekt i Nationell transportplan och i länsplanerna. De samlade effektbedömningarna innehåller en samhällsekonomisk analys (nettonuvärdeskvot samt effekter som inte kan värderas momentärt), en fördelningsanalys, samt en analys
av måluppfyllelse gentemot de transportpolitiska målen. I de fall en Samlad effektbedömning har funnits har denna legat till grund för bedömningen av ett specifikt namngivet objekt.
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I den samhällsekonomiska analysen redovisas ofta, men inte alltid, emissioner
av CO2-ekvivalenter, partiklar, NOx samt en samhällsekonomisk värdering av
emissionerna.14 Detta har dock endast bedömts för de namngivna objekten. Samhällsekonomiska bedömningar från Trafikverket saknas avseende åtgärder inom
åtgärdsområden (åtgärder mindre än 50 Mkr). Erfarenheter visar att åtgärder
inom dessa kategorier har en positiv påverkan på klimat och luft och därför är
det missvisande att sammanställa enbart de namngivna objektens effekter.
De samlade effektbedömningarna är även en värdefull hjälp i konsekvensbedömningen av den sociala hållbarheten. Transportpolitisk måluppfyllelse av funktionsmålet tillgänglighet analyseras utifrån kön, ålder, och funktionsnedsättning,
samt en transportpolitisk målanalys där faktorerna kön och ålder analyseras. Den
samlade effektbedömningen bedömer även tillgängligheten för barn, äldre och
personer med funktionsnedsättning, under fokusområdet hälsa. Med andra ord
kan det konstateras att de samlade effektbedömningarna i viss grad belyser sociala konsekvenser.

Antaganden om effektsamband
Med undantag för namngivna objekt där en samlad effektbedömning funnits tillgänglig har en egen översiktlig expertbedömning avseende varje åtgärdskategoris betydande miljöpåverkan och inverkan på sociala aspekter genomförts.
Klimat
Trafikverket konstaterar i inriktningsunderlaget till transportinfrastrukturplaneringen för 2022–2003 att utsläppen från inrikes transporter kan minskas på tre
sätt:




energieffektivare och elektrifierade fordon och farkoster
förnybara drivmedel och el i stället för fossila drivmedel
minskad fossildriven trafik genom ett mer transporteffektivt samhälle.

Trafikverket konstaterar att ”de största och snabbaste bidragen till att nå klimatmålen bedöms komma från elektrifiering och förnybara drivmedel”, men konstaterar också att ”infrastruktursatsningar bör bidra till eller passa in i ett transporteffektivt samhälle”, vilket kan definieras som ”nivån på tillgängligheten eller
transportnyttan i förhållande till insatsen i form av trafikarbete”.15
Vid anläggning av nya vägar fås en stor klimatpåverkan i bruksskedet av anläggningen genom den ökade trafik som den nya vägen ger. Även om utsläppen
från trafiken kommer att minska efterhand är det dock viktigt att ta hänsyn också
till de kumulativa effekterna av utsläppen från transporterna under övergången
till en fossilfri fordonsflotta. Nya järnvägar och gång- och cykelvägar kan däremot i bruksskedet ge positiv inverkan på klimatet om åtgärden innebär en överflyttning från vägtrafik till resande med kollektivtrafik eller med gång- och cykel.
Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan av klimatet genom den
energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av byggmaterial.
Detta gäller all anläggning av ny infrastruktur inklusive den av för järnvägar och
gång- och cykelvägar. I en framtid där en högre andel av fordonsflottan drivs
med förnybara drivmedel, kommer klimatpåverkan från anläggningen av
14

Den samhällsekonomiska analysen baseras på trafikutvecklingstal enligt Trafikverkets basprognoser.
Trafikverket 2020, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och
2022 − 2037
15
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infrastruktur att stå för en större del av transportsystemets klimatpåverkan. Referensramen som olika objekt och åtgärdsområden bedöms mot kommer med
största sannolikhet att förändras under planperioden. Olika objekt och åtgärdsområden har en effekt på samhället som sträcker sig långt fram i tiden.
Relativ attraktivitet
Den relativa attraktiviteten mellan olika färdsätt är en ett kriterium för att bedöma
betydande miljöpåverkan inom flera olika områden. En ökad relativ attraktivitet
för biltrafik innebär med stor sannolikhet inducerad trafik, minskad transportsnålhet, ökat bilresande på bekostnad av resor med gång, cykel och kollektivtrafik och därmed negativ påverkan på klimat och fysisk aktivitet. Sambanden är de
motsatta om en åtgärd bidrar till en förbättrad relativ attraktivitet för gång, cykel
och kollektivtrafik.
Hälsa
För bedömning av påverkan på luft görs en uppskattad ökning eller minskning
av transporter på gator som berörs av miljökvalitetsnormer för utsläpp. Planen
har i detta sammanhang en möjlighet att påverka transportflöden i de större tätorternas centrala delar, vilket vanligtvis är områden som kan ha problem med
hälsofarlig luft. Ökad relativ attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik i tätortsmiljö bedöms ge positiv påverkan på buller och luft.
Åtgärder som bidrar till en ökad relativ attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik bedöms ge positiva effekter på fysisk aktivitet. Om en åtgärd bedöms
bidra till överflyttning av resor från bil till kollektivtrafik har den också en positiv
påverkan på fysisk aktivitet genom ökad mängd anslutningsresor med gång och
cykel.
Landskap
Landskapseffekter är svåra att bedöma på en övergripande nivå. De bedömningar
som gjorts för landskap är i första hand för de namngivna objekten för vilka samlade effektbedömningar har gjorts. I övriga fall då objekten har en geografisk
bestämd plats har bedömningar gjorts utifrån granskning av var skyddade områden ligger.
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Figur 2-2 En översikt av Södermanlands läns naturområden och utpekade områden för skydd av flora
och fauna. Källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket

Generellt gäller det att vägar som innebär en helt ny sträckning ger negativ landskapspåverkan gällande markhushållning, barriärer och intrång (naturmiljö) och
kulturmiljö. Ny infrastruktur som skapar barriärer och har en påverkan på utpekade värdeområden har en potentiellt mycket negativ effekt som måste beaktas
på en strategisk nivå. Därför har de objekt som skapar denna typ av påverkan
tydligt lyfts fram i bedömningen. Även utbyggnad till mötesfria vägar skapar
tydliga barriäreffekter, som dock i viss utsträckning kan kompenseras med
ekodukter.
Huruvida infrastrukturen påverkar värdeområden (som ska bedömas enligt 7 kap
MB) för natur- och kulturmiljö samt vattenskyddsområden har bedömts utifrån
typ av åtgärd och närhet till skyddat område. Detta gäller även för aspekten Störning av livsmiljöer och habitat för olika arter, vilken dock är komplext och i hög
grad beroende av lokala förutsättningar. Denna typ påverkan bör vidare bedömas
i samband med andra planeringsskeden, ÅVS eller väg- och järnvägsplan.

Bedömningar av sociala konsekvenser
Utgångspunkten vid bedömning av de sociala konsekvenserna har varit bedömningarna i redan genomförda samlade effektbedömningar. För åtgärdsområden
där samlade effektbedömningar saknas som underlag har bedömningar gjorts utifrån med generell kunskap om effekter av transportåtgärder och om olika gruppers resande, resmöjligheter och andra förutsättningar, till exempel utifrån en
sammanställning av effekter och effektsamband för sociala nyttor som Trivector
tagit fram för Trafikverket.16

16

Trafikverket Publikation 2020:240. Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder: Sammanställning av effektsamband.
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Som underlag för konsekvensbedömningen har, som en del av nulägesbeskrivningen som presenteras i kapitel 3, även olika GIS-baserade underlag tagits fram
som beskriver socioekonomiska och demografiska förutsättningar i Södermanlands län. Dessa förutsättningar kan kopplas till åtgärderna i länsplanen som underlag för en bedömning av vilka grupper och områdena som berörs av åtgärderna. Följande GIS-underlag har tagits fram (se kartbilder i avsnitt 3.2):






Socioekonomiskt index som är en sammanvägning av andel förvärvsarbetande, andel invånare utan gymnasieexamen och andel hushåll med
ekonomiskt bistånd.
Ohälsotal som innebär genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpenning.
Diversitetsindex baserat på andel utlandsfödda och antal nationaliteter
inom området.
Dagbefolkning könsuppdelad som visar var det finns manliga respektive
kvinnliga arbetsplatser i regionen.

Det socioekonomiska indexet är en sammanvägning av tre faktorer: andel förvärvsarbetande, andel invånare utan gymnasieexamen och andel hushåll med
ekonomiskt bistånd. För varje område i regionen (SCB:s demografiska statistikområden, DeSO) tilldelas poäng för respektive faktor, se Tabell 2-10. Områdenas
sammanvägda socioekonomiska index erhålls genom att summera poängen inom
de tre faktorerna. Indexet kommer att variera mellan 3 och 9, där ett högt värde
innebär att området i jämförelse med övriga delar av regionen har hög sysselsättningsgrad, hög utbildningsnivå och liten andel hushåll med ekonomiskt bistånd,
medan ett lågt värde innebär det motsatta.
Tabell 2-10 Socioekonomiskt index.

Faktor

3 poäng

2 poäng

1 poäng

Arbete

Området tillhör de 20
% av områdena i länet
med störst andel förvärvsarbetande

Området tillhör inte
något av områdena
med störst eller minst
andel förvärvsarbetande

Området tillhör de 20
% av områdena i länet
med minst andel förvärvsarbetande

Utbildning

Området tillhör de 20
% av områdena i länet
med störst andel invånare med gymnasial
examen

Området tillhör inte
något av områdena
med störst eller minst
andel invånare med
gymnasial examen

Området tillhör de 20
% av områdena i länet
med minst andel invånare med gymnasial
examen

Ekonomiskt
bistånd

Området tillhör de 20
% av områdena i länet
med minst andel hushåll med ekonomiskt
bistånd

Området tillhör inte
något av områdena
med störst eller minst
andel hushåll med
ekonomiskt bistånd

Området tillhör de 20
% av områdena i länet
med störst andel hushåll med ekonomiskt
bistånd
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3. Nulägesbeskrivning

Nedan beskrivs nuläget i regionen vad gäller demografiska och socioekonomiska
förutsättningar och tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar samt om
trafik och infrastruktur. Därutöver ges en nulägesbild vad gäller förutsättningar
rörande miljö och hälsa. Nulägesbeskrivningen är baserad på flera regionala dokument, se Tabell 3-1.
Tabell 3-1 Översikt för de regionala dokument som utgjort underlag för nulägesbeskrivningen.

Dokument

Innehåll

Hållbarhetsprogram 2019–2023

Lyfter problembild och inriktningsmål för regionens hållbarhetsarbete.

Sörmlandsstrategin

En analys görs av regionens förutsättningar
för hållbar regional utveckling utifrån 12
aspekter.

Strukturbild Sörmland

Visar det fysiska perspektivet i det regionala
utvecklingsarbetet

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet ger en samlad
bild över hur kollektivtrafiken ska utvecklas
långsiktigt

CDUST (2018) Mår alla bra? Rapport 1

Undersöker jämlikhet i hälsa, levnadsvillkor
och livsvillkor utifrån kön, sexuell läggning, födelseland, funktionsnedsättning och ekonomi.
Undersökningen baseras på elever i årskurs 7
och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i Region Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län (CDUST-regionen)

CDUST (2019a) Mår alla bra? Rapport 2

Se ovan

CDUST (2019b) Mår alla bra? Rapport 3

Se ovan

CDUST (2017) Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017. Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och
hälsa bland personer 70 år eller äldre

Genomförs i samarbete mellan regionerna/landstingen i CDUST-regionen, och ger
information om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

CDUST (2017) Liv & hälsa i Mellansverige. Se ovan
2017. Resultat från en undersökning om
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa
CDUST (2020) Liv och hälsa ung 2020.
Se ovan
Återkoppling Sörmland 2020. Elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet samt särskolan
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3.1 Demografiska och socioekonomiska förutsättningar
Befolkningsutveckling
Region Sörmland är en region med relativt stark positiv befolkningsutveckling
sedan 2000, varav den största tillväxten under 2000-talet har skett i Sörmlands
största kommuner samt de kommuner som haft en hög tillgänglighet till Stockholmsregionen. Länet består av både tätbefolkade orter kring Mälaren, i öster vid
gränsen till Stockholms län, i söder i trakterna kring Nyköping-Oxelösund, samt
längs ett stråk mellan Flen, Katrineholm och Vingåker. Emellertid utgörs stora
delar av länet av glest befolkad skogsbygd.17,18
Södermanlands läns befolkning har ökat stadigt de senaste åren, mellan åren
2000 och 2020 har antalet invånare ökat med 43 400 personer. Det motsvarar en
procentuell ökning med 17 %, vilket innebär att Södermanlands län hör till de
län som haft den snabbast växande befolkningen under perioden.
Den främsta orsaken till den positiva befolkningsökningen i länet, som i övriga
Sverige, är det stora invandringsöverskottet. Detta har bidragit till att skevheten
i befolkningsstrukturen, med en åldrande befolkning, kunnat dämpas. Inflyttningsöverskotten har alltså varit en förutsättning för att regionen ska ha en växande befolkning i arbetsför ålder.19

Det sociala landskapet
I detta avsnitt presenteras olika dimensioner av det sociala landskapet i regionen.
Utgångspunkten har varit olika regionala styrande dokument och underlag, samt
genomförda kartanalyser.

Socioekonomi
Socioekonomiskt index är ett mått på social utsatthet och är en sammanvägning
av tre faktorer: andel förvärvsarbetande, andel invånare utan gymnasieexamen
och andel hushåll med ekonomiskt bistånd (se avsnitt 2.3). Ju högre index desto
högre socioekonomisk status. Det finns ett antal platser som har svagare socioekonomiska förutsättningar än andra, dessa platser återfinns kring Eskilstuna,
Strängnäs, Flen, Malmköping, Katrineholm, Vingåker, Hälleforsnäs, Nyköping
och Oxelösund. Dessa socioekonomiska svagare områden är alltså i regel knutna
till tätorter, se Figur 3-1.

17

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
Sörmlandsstrategin
19
Sörmlandsstrategin
18
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Figur 3-1

Socioekonomiskt index för DeSO-områden i Södermanlands län.

Diversitet
Diversitetsindex är baserat på hur stor andel av befolkningen inom ett område
som är utlandsfödd och hur många nationaliteter som finns representerade inom
området. Diversitetsindex beräknas genom att multiplicera andelen utlandsfödda
med antalet nationaliteter i ett område och sedan dividera produkten med länsmedelvärdet.
Ett högt diversitetsindex behöver inte innebära en större risk för utsatthet och
utanförskap, däremot kan det vara en faktor som medför ökad risk i områden med
hög socioekonomisk utsatthet. Som kartan i Figur 3-2 visar sammanfaller flera
områden med svag socioekonomi med hög diversitet.
Diversiteten är relativt låg i regionen med ett antal undantag. Höga diversitetsindexvärden, alltså områden med hög andel utlandsfödda och många representerade nationaliteter, återfinns framför allt i tätorter, och återfinns i områden kring
Eskilstuna, Strängnäs, Hälleforsnäs, Flen, Malmköping, Vingåker, Katrineholm
Nyköping och Oxelösund.
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Figur 3-2

Diversitetsindex för DeSO-områden i Södermanlands län.

Folkhälsa
Hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen.20 Ett mått på hälsostatusen i regionen
är det så kallade ohälsotalet som är genomsnittligt antal utbetalda dagar med
sjukpenning, se Figur 3-3. Ohälsotalet tenderar att vara högt i socialt utsatta områden.
Höga ohälsotal återfinns i flera av de större tätorterna samt på landsbygder, och
återfinns i/kring Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Hälleforsnäs, Nävekvarn, Skeppsvik och Oxelösund. Det återfinns även ett par större områden med
höga ohälsotal i regionens västra, östra och mellersta delar. Som kartan visar så
sammanfaller flera områden med höga ohälsotal med hög diversitet och/eller
svag socioekonomi. Emellertid framträder även ytterligare ett antal platser med
förhöjd risk för utsatthet på landsbygd.

20

Hållbarhetsprogram 2019–2023
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Figur 3-3

Ohälsotal för DeSO-områden i Södermanlands län.

Det finns ett antal rapporter som studerat befolkningens hälsa i CDUST-regionen, däribland rapportserien Liv och Hälsa och Mår alla bra? Genomgående
visar resultaten att flickor och kvinnor alla åldrar i betydligt mindre utsträckning
skattar sitt mående som bra eller mycket bra.
Undersökningen som riktar sig till unga visar att det är minst vanligt att må bra
eller mycket bra hos barn med en eller fler funktionsnedsättningar. Även de som
har en annan sexuell läggning än heterosexuell uppger att de i lägre utsträckning
år bra eller mycket bra. Figur 3-4 illustrerar de geografiska skillnaderna i välmående hos unga killar respektive tjejer.
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Figur 3-4

Andel (%) bland killar respektive tjejer som svarat att de mår mycket bra eller bra på frågan
”Hur mår du rent allmänt?” uppdelat på elever i årskurs 9 i CDUST-regionen och den kommun
där eleven går i skolan. Källa: CDUST (2018). Data på kommunnivå.

De flesta människor i den vuxna befolkningen skattar sin hälsa bra eller mycket
bra. Utöver kön har faktorer som utbildningsnivå, att trivas på sin arbetsplats,
god ekonomi, och att ha någon att dela sina innersta känslor med har positiva
effekter på den självuppskattade hälsan. Hur hälsan fördelar hos den vuxna sig
illustreras i Figur 3-5.

Figur 3-5

Andel med bra eller mycket bra hälsotillstånd, 18 år eller äldre. Källa: CDUST (2017) Liv &
hälsa i Mellansverige. 2017. Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och
hälsa. Data på kommunnivå.

Drygt hälften av de äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. Hos
äldre har individens socioekonomiska situation och hälsa ett samband. Högst andel med god hälsa återfinns bland män med eftergymnasial utbildning och lägst
andel bland kvinnor med förgymnasial utbildning. Hur hälsan fördelar sig hos
regionens äldre illustreras i Figur 3-6.
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Figur 3-6

Andel med god hälsa, 70 år eller äldre. Källa: CDUST (2017) Äldres liv & hälsa i Mellansverige
2017. Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer
70 år eller äldre. Data på kommunnivå.

Kvinnor och män
Andel kvinnor/män i dagbefolkningen presenteras i Figur 3-7, och illustrerar vart
kvinnor respektive män geografiskt befinner sig dagtid. En dagbefolkning består
av de boende i området, med förutsättning att de inte är bortresta, samt de som
pendlar in till området. Koncentrationer av kvinnlig dagbefolkning återfinns
främst i tätorterna, medan stora delar av dagbefolkningen utanför tätorten består
av till övervägande del män.
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Figur 3-7 Andel kvinnor och män dagbefolkning.

Ekonomiska förutsättningar
Kopplingen mellan ekonomiska förutsättningar och hälsa har också studerats i
rapportserien Liv och Hälsa och Mår alla bra? Personer med svåra ekonomiska
förutsättningar uppger i större utsträckning att de har sämre hälsa än välbärgade
personer, och gäller för alla åldrar. Utvecklingen i regionen är dock positiv och
allt färre i åldersgruppen 18–84 år uppger att de vid minst ett tillfälle under de
senaste tolv månaderna haft svårt att klara sina löpande utgifter för till exempel
mat, hyra och räkningar.
Fler flickor än pojkar och fler kvinnor än män känner sig oroliga för ekonomin
eller har svårigheter att klara löpande utgifter. Emellertid finns grupper i regionen
som löper större risk för ekonomisk utsatthet och är kopplat till ålder där unga
har större problem än vuxna och äldre, födelseland där utlandsfödda upplever
större problem än svenskfödda, samt sysselsättning och sysselsättningsgrad.

Utbildning
Region Sörmland är den region i Sverige med högst andel av befolkningen som
saknar gymnasieutbildning och Södermanlands län hör till de tre län som har
lägst andel med eftergymnasial utbildning. Den regionala utvecklingsstrategin
pekar på att det finns betydande skillnader i utbildningsnivå mellan in- och utrikesfödda och mellan kvinnor och män. Utrikes födda män och kvinnor saknar
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gymnasieutbildning i högst och svenskfödda kvinnor i lägst utsträckning.21 Kvinnor står också för den större delen av studiependlingen, och andelen kvinnor som
studiependlar varierar mellan 52 och 72 % mellan kommunerna.22
Utbildningsnivån påverkar i ett senare skede sannolikheten för ett arbete, där
skillnaderna är som störst mellan de som saknar en gymnasieutbildning och de
som har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning.23

Arbete
På kommunnivå består Sörmland av tre lokala arbetsmarknader. Trosa, Gnesta
och Strängnäs ingår i Stockholms arbetsmarknad. Eskilstuna, Vingåker, Katrineholm och Flen utgör en nordvästlig arbetsmarknad medan Nyköping och Oxelösund tillsammans utgör en sydlig arbetsmarknad. Primära lokala centrum för
arbetsmarknadsområden skiljer sig något mellan män och kvinnor, där kvinnors
primära lokala centrum återfinns i Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm
och Nyköping. Hos män utgörs dessa av Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösund.24
Arbetslösheten i regionen på 4,2 % är högre än genomsnittet i riket på 3,1 %25.
Arbetslösheten är större bland utlandsfödda än svenskfödda, särskilt låg är arbetslösheten hos utrikes födda kvinnor, men könsskillnaden är även synlig bland
svenskfödda.26
Södermanlands län tillhör även de län där män tar ut lägst andel av föräldrapenningdagarna. I den regionala utvecklingsstrategin anges att värderingar om könsroller, mäns och kvinnors delaktighet i familje- och arbetsliv påverkar även påverkar hur hushålls- och lönearbete fördelas inom familjer, och hur sysselsättningsgrader för män och kvinnor ser ut.27

Trygghet och tillit
Trygghet och tillit har studerats i rapportserien Liv och Hälsa och Mår alla bra?
Majoriteten av den vuxna och äldre befolkningen i CDUST-regionen tycker att
de i allmänhet kan lita på de flesta människor. Det finns dock skillnader. Att
känna tillit till andra har ett samband med utbildningsnivå, ålder och födelseland.
Unga känner en lägre social tillit, och det finns stora variationer mellan flickor
och pojkar. Känslan av tillit beror även på födelseland, funktionsnedsättning och
familjens ekonomi. Som Figur 3-8 visar nedan så ligger kommunerna i Södermanlands län i det lägre spannet vad gäller social tillit med undantag för Trosa.

21

Sörmlandsstrategin
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
23 Sörmlandsstrategin
24
Underlag för strukturbild Sörmland
25 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
26 Sörmlandsstrategin
27
Sörmlandsstrategin
22
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Figur 3-8

Andel som svarat ”Ja” på frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?”,
kommuner. Källa: CDUST (2019b). Data på kommunnivå.

Gällande trygghet avstår kvinnor och flickor i alla åldrar i betydligt större utsträckning än män från att gå ut på grund av rädsla för att bli överfallna, rånade
eller på annat sätt ofredade. Bland regionens unga upplever icke svenskfödda,
homosexuella, de som är oroliga för sina föräldrars ekonomi, samt unga med
flera funktionsnedsättningar i större utsträckning att de inte alltid är trygga. Resultaten bland äldre visar på likande tendenser där födelseland och utbildningsnivå påverkar känslan av trygghet. Resultaten visar även att en högre andel ensamboende ofta eller ibland avstår från att gå ut på grund av rädsla. I Figur 3-9
nedan illustreras hur tryggheten fördelar sig geografiskt mellan män och kvinnor.

Figur 3-9

Andel av den vuxna befolkningen som känner sig säker och trygg för att inte bli angripen eller
utsatt för hot. Källa: CDUST (2017) Liv & hälsa i Mellansverige. Data på kommunnivå.

3.2 Tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar
Nedan presenteras hur tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar ser ut
i regionen generellt och för olika grupper. Informationen har hämtats från olika
regionala dokument. Regionens underlag har också kompletterats med kunskap
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från andra studier, se exempel på sådana studier i en sammanställning av effekter
och effektsamband för sociala nyttor som Trivector tagit fram för Trafikverket.28

Resandeutveckling
Det ses en ökning av resandet med kollektivtrafiken i regionen mellan 2013 och
2019. Under 2019 har dock ingen ökning skett jämfört med 2018.

Figur 3-10 Resandeutveckling i busstrafiken. Källa: Region Sörmland

Tabell 3-2 Resandeutveckling. Källa: Region Sörmland.

År

Miljoner påstigande
buss

Förändring mot
föregående år

Andel påstigande i
stadstrafiken

2013

9,59

+1%

63 %

2014

9,75

+2%

63 %

2015

10,25

+5%

64 %

2016

10,93

+7%

64 %

2017

11,61

+6%

66%

2018

12,43

+7 %

67%

2019

12,43

0%

67 %

De starkaste funktionella sambanden i den storregionala ortsstrukturen är mellan
nodstäderna och Stockholm, inte minst Stockholm och Uppsala, Emellertid är
potentialen och tendensen till integration mellan städerna stor även i LinköpingNorrköping och Eskilstuna-Västerås.

28

Trafikverket Publikation 2020:240. Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder: Sammanställning av effektsamband.
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Figur 3-11 Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen. Källa: En bättre sits (2020)

Resande och mobilitetsförutsättningar
Färdmedelsfördelning för länsinvånarnas resor 2019 visas i Figur 3-12. Bilen används vid 63 % av de resor som länsinvånarna gör, man går vid 16 % av resorna
och cyklar vid 11 % av resorna. Kollektivtrafiken används vid 8 % av resorna.

Figur 3-12 Färdmedelsfördelning för länsinvånarnas resor. Källa: Trivectors bearbetning av den nationella resvaneundersökningen RES2019.
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Nationellt utgör cykel och resande till fots ungefär lika stor del av resandet som
i Sörmland. För kollektivtrafiken å andra ses mindre skillnader där kollektivtrafiken utgör 14 procent nationellt mot 8 procent i Sörmland. För andel resor med
bil ses den största skillnaden, över 60 % i Sörmland jämfört med 55 % nationellt.29
I Figur 3-13 visas istället fördelning på resta kilometer med olika färdmedel. Eftersom resorna till fots och med cykel är relativt korta minskar deras andel då vid
jämförelse mot ovan och istället ökar andelen med kollektivtrafiken och övriga
färdmedel där bland annat. flygresor ingår.

Figur 3-13 Fördelning på resta kilometer med olika färdsätt för länsinvånarnas resor. Källa: Trivectors
bearbetning av den nationella resvaneundersökningen RES2019.

Kvinnor och män
Färdmedelsfördelningen för länsinvånarnas resor 2019 uppdelat på män och
kvinnor visas i Figur 3-14. Till skillnad från hur det ser ut på nationell nivå har
kvinnor och män i regionen ungefär lika stor andel bilresor. Men generellt sett är
mäns bilresor i genomsnitt längre än kvinnors och de färdas därmed längre i bil
per dag än kvinnor. Männen i regionen cyklar vid större andel av sina resor och
kvinnorna reser kollektivt vid större andel av sina resor.

29

Region Sörmland (2020) Resultat Resvaneundersökningen 2019 Sörmland. 2021-03-22
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Figur 3-14 Färdmedelsfördelning för invånarnas resor uppdelat på kön. Källa: Trivectors bearbetning
av den nationella resvaneundersökningen RES2019.

Det är många tidigare studier, på nationell nivå och i regioner, som konstaterar
att kvinnor och män har olika resvanor. Kvinnor och män gör ungefär lika många
resor per dag, men män reser längre, framför allt med bil, för alla typer av ärenden. Kvinnor vistas i betydligt större utsträckning i trafiken som gående, medan
män cyklar något mer och då även längre sträckor. På nationell nivå är ungefär
sex av tio av kollektivtrafikresenärer kvinnor, men den totala genomsnittliga
reslängden med kollektivtrafik är densamma för män och kvinnor eftersom män
reser längre sträckor. Den nationella undersökningen från 2019 visade dock på
att kvinnor nu sammantaget reser längre än män både totalt och med kollektivtrafiken. Fortfarande var dock kvinnornas reslängd med bil mindre. Baserat på
tidigare studier kan man säga att kvinnor och män (som grupper betraktade) reser
olika och har olika värderingar samt olika sårbarhet och utsatthet i trafiken.
Resvaneundersökningen som presenteras i regionala cykelstrategin för Sörmland
(och i figuren ovan) visar att ungefär lika många män som kvinnor cyklar men
här, liksom i andra studier brukar män i genomsnitt cykla längre sträckor jämfört
med kvinnor.
Kvinnor står för den större delen av studiependlingen, och andelen kvinnor som
studiependlar varierar mellan 52 och 72 % mellan kommunerna, enligt regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

Ålder
För barns självständiga mobilitet är förutsättningarna att gå, cykla och åka kollektivtrafik på ett säkert och tryggt sätt avgörande. Den ökande bilismen har begränsat barns rörelsefrihet, framför allt när det gäller deras lekområden, skolvägar och fritidsvägar. Skjutsandet innebär även att barnen går miste om de möjligheter till fysisk aktivitet som vardagsresandet annars innebär.
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I regionens cykelstrategi30 betonas att cykling är en stor del av invånares vardag,
pendlingsresor med cykel utgör 58 % av alla cykelresor. Utifrån den potentialstudien som gjorts inom ramen för cykelstrategin framgår att 45 % av invånarna
i Södermanlands län når sin arbetsplats inom 15 minuter och 62 % inom 30 minuter med cykel. Vidare anges att om alla länets skolbarn skulle gå i närmaste
skolan skulle 42 % nå sin skola med cykel inom 10 minuter. För kombinationsresor kan 79 % av länets invånare kan med en kombinerad cykel- och kollektivtrafikresa ta sig till sin arbetsplats inom 45 minuter, och 88 % inom 60 minuter.
Även om bilen är det dominerande färdsättet även hos äldre, blir gå och kollektivtrafik blir allt viktigare transportsätt med stigande ålder, särskilt när bilkörandet inte längre är en möjlighet. Att skapa goda förutsättningar för gående, kollektivtrafik och andra alternativ till bilen är en förutsättning för mobilitet och
självständighet för många äldre. Många studier om äldre handlar om tillgänglighet i närmiljön i form av fysiska hinder och drift och underhåll som förebygger
fallolyckor bland äldre. Cykling kan också vara en del av äldres mobilitet, särskilt
för yngre äldre. Samtidigt visar resvaneundersökningen som presenteras i regionala cykelstrategin att medelåldern för de som cyklar är 37 år.

Socioekonomi
Socioekonomiska faktorer påverkar också resandet och mobilitetsförutsättningarna. Det finns studier som pekar på att låg inkomst, låg utbildning och bristande
kunskaper i det svenska språket gör det svårt att ta körkort, skaffa bil eller flytta
närmare arbete och skola. En väl fungerade kollektivtrafik är viktigt för delaktighet och integrering i samhället. För resenärer med begränsade ekonomiska resurser kan både enkel- och månadsbiljetter i kollektivtrafiken vara dyra att köpa.
För de som arbetar kvällar, nätter och helger med flexibla arbetstider, och för de
som arbetar på avsides belägna arbetsplatser, kan pendling med kollektivtrafiken
utgöra en utmaning.

Etnicitet
Det finns en del tidigare studier om erfarenheter och förutsättningar hos personer
födda utanför Sverige som kan används som underlag för hållbarhetsbedömningen. Många sådana studier fokuserar på socialt utsatta områden där socioekonomi och etnicitet blir förstärkande faktorer när man talar om utanförskap och
segregation. Till exempel är utlandsfödda mer beroende av en fungerande kollektivtrafik, då både körkorts- och bilinnehav är lägre i denna grupp. Kollektivtrafiken bör också gå oftare på sena kvällar och tidiga morgnar för att svara mot
resbehov som hos en grupp som oftare arbetar på obekväma arbetstider jämfört
med inrikes födda personer. Utlandsfödda gör generellt färre resor än personer
födda i Sverige vilket delvis kan förklaras av lägre körkorts- och fordonsinnehav.
Det lägre körkorts- och fordonsinnehavet är särskilt tydligt bland utlandsfödda
kvinnor med låg utbildningsnivå.

Funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättningar reser mindre än personer utan funktionsnedsättningar, både på totalen och med kollektivtrafik. För personer med
30

Region Sörmland (å.u) Regional cykelstrategi för Sörmland En regional strategi för att stärka aktivt resande
och hållbar mobilitet
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funktionsnedsättningar är tillgängligheten i kollektivtrafiken och trafikmiljöer
avgörande för mobiliteten, det vill säga att kollektivtrafiken och trafikmiljöer utformas hinderfria i linje med de tillgänglighetsriktlinjer som finns. Behoven ser
lite olika ut beroende typ av funktionsnedsättning, till exempel om det handlar
om nedsatt rörlighet, syn, hörsel eller kognitiv funktionsförmåga.
Enligt regionala trafikförsörjningsprogrammet behöver generellt tillgängligheten
för personer med funktionsnedsättning förbättras såväl vid stationer och hållplatser som i fordon. De flesta av de större bytespunkterna och stomnätets hållplatser
uppfyller flertalet krav för anpassning till funktionsnedsättningar. Dock visar inventeringen att det återstår en rad åtgärder på stationer, terminaler och större hållplatser innan de kan klassas som fullt tillgängliga med ökad trafiksäkerhet som
följd, samt med tydligare och mer lättförståelig information. Se även avsnittet
”Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv” nedan.

Stad/land
Resandet och mobilitetsförutsättningarna skiljer sig också åt mellan människor
som bor i städer och som bor på landsbygder. Studier visar att befolkningen i
Sveriges landsbygdsområden har högre biltransportarbete per person, även om
resandet i stads- och landsbygdskommuner kanske skiljer sig mindre än vad man
skulle kunna tro. Befolkningarna reser lika ofta och gör ungefär lika många resor
per dag. Däremot är resor i genomsnitt längre och tar längre tid att genomföra på
landsbygd. Bil är det vanligaste färdsättet oavsett om det är stads- eller landsbygdskommuner som studeras, men används av invånarna i landsbygdskommunerna i betydligt större utsträckning än av invånarna i stadskommunerna. Skillnaden mellan män och kvinnor är mindre på landsbygd än i städer. Bilresorna
görs i ungefär samma syfte i landsbygderna som i städerna. Det är till synes de
faktiska utbudsskillnaderna som förklarar de resandeskillnader som syns mellan
stad och landsbygd.
Även den regionala cykelstrategin i Sörmland konstaterar att bäst förutsättningar
för att cykla återfinns inom kommunhuvudorterna. Cykelvägarna är i huvudsak
koncentrerade till tätorterna och dess närområden, och det betonas att standarden
varierar mellan sträckor. 17 % av länets cykelpassager är av god kvalitet enligt
Trafikverkets klassificering.
Kollektivtrafiken på landsbygd består av regionala stomlinjer och lokala linjer.
Regional stomlinjetrafik förbinder länets kommunhuvudorter. De lokala linjerna
körs i huvudsak inom respektive kommun varav flera linjer endast trafikeras under skoldagar. Vissa linjer är helt eller delvis anropsstyrda enligt regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Tillgänglighet
Tillgänglighet till arbete, utbildning och andra målpunkter i regionen
Det betonas i den storregionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen att
Stockholms län och övriga Mälarregionen endast är en delvis sammanlänkad bostads-, studie- och arbetsmarknadsregion, och att Stockholms pendlingsregion,
förutom Stockholms län, omfattar bland annat Södermanlands län. Skillnaderna
i förutsättningar är emellertid betydande, och grundar sig i både
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socioekonomiska skillnader och avståndsfaktorer. Pendlingsmönster påverkas av
kön, utbildningsnivå och inkomst, där män pendlar längre än kvinnor och oftare
med bil, och högutbildade och höginkomsttagare pendlar längre än de med lägre
utbildning och inkomst. Därtill betonas att bostadsbyggandet inte utvecklas i takt
med befolkningstillväxten, vilket leder till trångboddhet särskilt för nyanlända.
Enligt den tillgänglighetsanalys som görs finns det i nuläget god tillgänglighet
till arbetsmarknaden med kollektivtrafik kring järnvägsstationer och hållplatser.
Tillgängligheten utanför de stora kollektivtrafikstråken är emellertid betydligt
sämre och bilberoendet större. Tillgängligheten till arbete korrelerar även i hög
grad med tillgänglighet till andra viktiga samhällsfunktioner i form av sjukhus,
högre utbildning, handel, kultur och nöjen, som således till stor del följer samma
mönster. Vidare visar systemanalysen att det bara är nodstaden Uppsala som i
nuläget når Arlanda och Stockholm inom en timmes restid med kollektivtrafik.
Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik illustreras i Figur 3-15.

Figur 3-15 Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik. Källa: En bättre sits (2020)

Regionen har genomfört ett antal tillgänglighetsanalyser, bland annat för tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik. Enligt kartanalysen är det egentligen endast i och de större tätorterna som tillgängligheten är
god, däribland Eskilstuna, Strängnäs Nyköping, Gnesta och Trosa.
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Figur 3-16 Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 min kollektivtrafik. Kartan redovisar antal arbetsplatser
som nås inom 60 minuter med kollektivtrafik i nuläget. Restid med kollektivtrafik avser restid
på fordonet samt eventuell bytestid. Källa: Region Sörmland.

Undersöks tillgänglighet till högre utbildning med kollektivtrafik, visar kartanalysen att det i större delen av regionen är det 60 minuter eller mer till högre utbildning. I Eskilstuna tätort är tillgängligheten som bäst och högre utbildning kan
nås inom 15 minuter. I Eskilstuna med omnejd kan högre utbildning nås inom 30
minuter. Även i Katrineholm och i Strängnäs kan utbildning nås med kollektivtrafik inom 30 minuter. I Flen, Malmköping och Nyköping går det at nå högre
utbildningsmöjligheter nom 45 minuter.

Figur 3-17 Tillgänglighet till högre utbildning med kollektivtrafik. Kartan redovisar restid till närmsta högskola/universitet med kollektivtrafik i nuläget. Restid med kollektivtrafik avser gångtid, restid
på fordonet samt eventuell bytestid Källa: Region Sörmland.
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Även tillgänglighet till kommuncentra med kollektivtrafik har undersökts. Även
om Regionen är av blandad bebyggelse med en hel del landsbygd, så kan stora
delar av regionens invånare nå ett kommuncentrum inom 30 minuter med kollektivtrafik. Emellertid finns det delar av regionen som inte har denna möjlighet,
däribland Alberga, Mariefred, Stallarholmen och Björkvik där restiden till ett
kommuncentrum kan uppgå till över 60 minuter.

Figur 3-18 Tillgänglighet till kommuncentra med kollektivtrafik. Kartan redovisar restid till närmsta kommuncentra med kollektivtrafik i nuläget. Kommuncentrum utgörs av huvudorten i respektive
kommun. I vissa fall kommer närmaste kommunhuvudort att ligga i annan kommun. Restid
med kollektivtrafik avser gångtid, restid på fordonet samt eventuell bytestid Källa: Region
Sörmland.

Även WSP (2021) har studerat tillgängligheten på regional nivå i Södermanlands
län. Sedan 2012 har tillgängligheten förbättrats i Södermanlands län, dels på
grund av befolknings- och sysselsättningstillväxt, dels investeringar i kollektivtrafik och transportinfrastruktur. Figur 3-19 nedan illustrerar tillgänglighet till
arbetsplatser inom 45 minuter med kollektivtrafik i regionen. Underlaget till kartan är en bearbetning av WSP (2021) tillgänglighetsanalys. Tillgängligheten till
arbetsplatser är föga förvånande koncentrerat till regionens större tätorter
Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Nyköping31.

31

WSP (2021) Tillgänglighet, Tobins Q och bostadsbyggande i Sörmland. Rapportversion 2021-01-28
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Figur 3-19 Tillgänglighet, antal arbetsplatser inom 45 minuter med kollektivtrafik. Kartan är Trivectors
bearbetning av en tillgänglighetsanalys av WSP (2021).

Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör ett eget kapitel i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet, och beskriver bland annat den riktlinje
som tagits fram (2014) för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland för resenärer
med funktionsnedsättning. Det beskrivs hur man de senaste åren har arbetet med
att handla upp fordon som i allt högre krav uppfyller de krav som finns och att
de flesta större bytespunkterna och stomnätets hållplatser uppfyller flertalet krav
för anpassning till funktionsnedsättningar. Emellertid återstår en rad åtgärder på
stationer, terminaler och större hållplatser innan de kan klassas som fullt tillgängliga. Vidare uttrycks hur högre krav ska ställas på det mänskliga bemötandet
i kollektivtrafiken i samband med upphandling och uppföljning, samt en rad
funktionella krav på tillgänglighet som ställs på nya resecentra.

3.3 Trafik och infrastruktur
Infrastruktur
Biltrafiknätet utgör 96 % och cykelbanor utgör bara 4 % av det totala vägnätet.
Cykelvägar (cykelbanor inklusive bilvägar 30 km/h och lägre) utgör 9 % av vägnätet. Cykelvägarna är i huvudsak koncentrerade till tätorterna och deras närområden och det finns endast ett fåtal sammanbindande cykelvägar mellan tätorterna. Standarden på cykelvägarna varierar dessutom stort mellan olika sträckor
och för olika typer av cykelinfrastruktur. Flera av kommunhuvudorterna i länet
har stadstrafik med buss och alla kommuner utom en har en anslutning till regional tågtrafik.32

32

Regional cykelstrategi för Sörmland - En regional strategi och cykelvägsplan för att stärka aktivt resande och
hållbar mobilitet, antagen 26 februari 2021 av Regionala utvecklingsnämnden
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Trafik- och transportarbete idag
De senaste uppgifterna om körsträckan med bil i Södermanlands län är från 2016.
Då var körsträckan per bil 1200 mil och den genomsnittliga körsträckan med bil
per person 680 mil, en ökning med 2 % sedan 2015. Eskilstuna kommun hade
den kortaste körsträckan, 600 mil per person. Den längsta genomsnittliga körsträckan hade Trosa kommun, 800 mil per person33.

Trafikutvecklingen framöver
I och med den ökade befolkningsmängden är också ett ökat transportbehov att
förvänta. En ökad befolkning medför generellt sett ökade transportbehov, vilket
speglar sig i ett ökat trafikarbete (körda fordonskilometer) i Sörmland.
Regionen är dessutom ett utpräglat pendlingslän med stor genomfartstrafik där
vägtrafiken förväntas öka till år 2040 med störst ökning på de nationella statliga
vägarna (E4 +50% och E20 +40%). En ökning väntas även på väg 55 och 56
samt på väg 218 mot Trosa (ca 30%). Det ökade trafikarbetet bidrar till ökad
klimatpåverkan.
Den tunga trafiken förväntas också öka markant med störst ökningar på E4 (50–
55% ökning, E20 50–65% ökning och väg 55 40-80% ökning). Väg 52 har ett
stort spann i förväntad ökning som spänner mellan +10 och +83 % ökning.
Både regionala och nationella bilresor med avresa från Södermanland förväntas
öka till 2040. Resor inom Södermanland får en ökning med 18 procent, medan
resor till närliggande län ökar mer. Bilresor till Stockholm, Uppsala och Västmanland ökar med cirka 33 procent medan resor till Örebro ökar med 25 procent
och till Östergötland med 22 procent.
Regionala och nationella buss- och tågresor med avresa från Södermanland förväntas öka procentuellt mer än bilresandet till 2040. Inom Södermanland är ökningen 25 procent, men det utomregionala resandet förväntas öka kraftigt. Störst
ökning förväntas för kollektivtrafikresor från Södermanland till Östergötland där
ökningen är strax över 100 procent. Även till Stockholm (75 procent), Örebro
(55 procent), Uppsala (49 procent) och Västmanland (46 procent) är ökningen av
kollektivtrafikresor från Södermanland stor.
För bilresandet förväntas 18 procent ökning av arbets-och tjänsteresor samt 21
procent ökning för övriga resor till år 2040. Ökningen gäller för resor med start
i regionen, dvs i en riktning. För kollektivtrafikresandet är motsvarade siffror 51
procent ökning för arbets- och tjänsteresor samt 32 procent ökning av övriga resor. Vilket tyder på att kollektivtrafikresandet procentuellt kommer att öka i
större utsträckning än bilresandet för resor som startar inom Södermanland.

33

Naturvårdsverket, Miljömålsportalen- Når vi Södermanlands miljömål? 2016
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Figur 3-20 Trafikökning 2017–2040 för samtliga fordon per årsmedelsdygn. Källa: Sampers Analys –
Trafikprognoser för Region Sörmland 2017 – 2040, Trivector.

3.4 Miljö och hälsa
Klimat
Om det ökade transportbehovets följer det senaste årtiondets trend med att tillgodoses av personbilar, kommer även utsläppen av skadliga ämnen att öka. Åtgärder som satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar, satsningar
på minskat personbilsberoende samt att andelen förnyelsebara transportbränslen
ökar, minskar utsläppen från transportsektorn. För att möta de utmaningar som
transportsektorn inom Södermanlands län står inför finns flera mål och strategiska dokument, se kapitel 2.1 Styrande nationella och regionala mål.

Hälsa
Utöver klimatpåverkan har transportsektorn även stor betydelse för luftkvaliteten, särskilt i tätorter. Minskade utsläpp av luftföroreningar från industrier och
uppvärmning har gjort att luftkvaliteten i länet förbättrats sedan 1990-talets början. De största problemen idag i Södermanlands tätorter är partiklar och kvävedioxid. Dessa två typer av luftutsläpp härstammar främst från transportsektorn,
men även ifrån energiförsärning och industriprocesser.
Runt två miljoner människor i Sverige utsätts vid sina bostäder för ljudnivåer
som överskrider de riktvärden som riksdagen fastställt. Buller, främst från väg
och järnväg, är den miljöstörning som berör flest människor och som enligt
forskning har stark påverkan på vår hälsa. Buller påverkas bland annat av trafikmängd, hastighet, andel tunga fordon samt av vägbeläggning.
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Landskap
Södermanlands län är ett landsbygdslän där jord- och skogsbruket i länet tillsammans står för nästan 90 % av markanvändningen. Mer än halva länet är täckt av
skog och har ett tätortsmönster som följer järnvägssystemet med många mindre
orter som ligger utmed större nationella vägstråk.

Trafiksäkerhet
Enligt Trafikverkets analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Öst har Södermanlands län sett en positiv trafiksäkerhetsutveckling vad gäller antalet omkomna i vägtrafiken, se Figur 3-21. Södermanlands län har dock fler omkomna
per 100 000 invånare under den studerade femårsperioden jämfört med grannlänen, se Figur 3-22.
De trafikantgrupper som sticker ut bland omkomna och allvarligt skadade är bilister och fotgängare följt av cyklister. De vanligaste olyckstyperna är singelolyckor bland motorfordon, singelolyckor bland fotgängare, cyklister och mopedister samt möte/omkörning med motorfordon.

Antal omkomna och allvarligt skadade
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Figur 3-21 Antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken per län och år. Data från Strada, polis
(officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik. Källa: Trafikverket Region Öst, 2021.
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Antal omkomna per 100 000 inv
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Figur 3-22 Antal omkomna i vägtrafiken per län och år samt per 100 000 invånare. Data från Strada,
polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik samt SCB. Källa: Trafikverket Region Öst,
2021.
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4. Bedömning av planalternativ

4.1 Beskrivning av planalternativ
Tre planalternativ har studerats: ett nod- och ett stråkalternativ samt ett nollalternativ. Nollalternativet utgår från gällande plan och förutsätter att objekten i den
gällande planen fortsätter att ligga kvar men med uppdatering för nya beräknade
åtgärdskostnader och med uppdaterad total budget för planen. Återstående medel
i budgeten fördelas på åtgärdsområden enligt samma fördelning som i den tidigare budgeten. Nedan presenteras alternativen mer ingående. Noteras bör att när
dessa jämförelser gjordes under våren/försommaren 2021 estimerades att budgeten skulle vara på 1,2 miljarder kronor över 12 år och de studerade alternativen
anpassades till det. Budgeten har under sommaren 2021 utökats något men det
tas inte hänsyn till nedan.
Tabell 4-1 Jämförelse av planalternativens inriktning och tyngdpunkter.

Nollalternativ

Planalternativ Nod

Planalternativ Stråk

Namnsatta objekt enligt gäl- Storregionalt fokus
lande plan – ”lagt kort ligger” Urbanisering

Interregional tillgänglighet
och utveckling

Bostadsbyggande
Tätortsnära större investeringar i fokus

Stadsmiljö
GC-vägar
Bostadsbyggande och attraktiva urbana livsmiljöer
Stadstrafik

Systemperspektiv nationella
vägstråk
Regionala buss- och tågstråk
Attraktiva livsmiljöer i stad
och land
Tillgänglighet bytespunkter

Kollektivtrafik

Pendling, regionförstoring
och arbetsmarknad

Pendling till och från noder i
länet
Landsbygd
Utveckling mellersta Sörmland

Bytespunkter
Trafiksäkerhet i kommunhuvudorter

Tillgänglighet och genomfart
tätorter

Framkomlighet cykel och
buss i tätorter

Framkomlighet gods, persontrafik på vägstråk

Nollalternativ
Nollalternativet har sitt fokus på pågående namnsatta objekt samt att färdigställa
namngivna objekt från nuvarande planomgång oavsett förändringar i kostnad och
lönsamhet. Utgångspunkten är nuvarande plan men med uppdaterade kostnader
och projekt från Trafikverkets verksamhetsplan. Samma objekt kvarstår utifrån
tidplan i den mån det är möjligt och objekt flyttas fram i tid för att få ihop budget.
Fördelningen av satsade medel på respektive åtgärdskategori visas i Figur 4-1. I
Tabell 4-2 listas de åtgärder som ingår i Nollalternativet.
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Figur 4-1

Fördelning av budget i Nollalternativet

Tabell 4-2 Åtgärder som ingår i Nollalternativet (Beskriver de kostnader som belastar LTP. I flera objekt ingår kommunal medfinansiering.)

Typ

Åtgärd

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Väg 57 Gnesta-E4

40

Infart Västra Trosa

116

Väg 53 Infart Eskilstuna

119

Väg 55 Dunker-Björndammen

158

Väg 218 Vagnhärad - Trosa

46

Väg 55 Förbifart Flen

183

Väg 53 Genomfart Eskilstuna

30

E20 Infart Strängnäs

62

Östra infarten Nyköping

36

Väg 223 Mariefred Läggesta

25

Väg 230 Västerleden

20

Cykel statligt vägnät

Kollektivtrafik

Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km

Budget (MKr)

27,8

Tystberga

13

Övrigt behov och brister

6

Övrigt behov och brister

49,5

Tillgänglighetsanpassning hpl

52

Gång- och cykel kommunalt vägnät

37

Trafiksäkerhet och miljö kommunalt
vägnät

37

Väg 230 korsning, sidområdes.

26

Hammarbykorset

21

Övrigt behov och brister

73

ÅVS

ÅVS, långsiktiga och strategiska planeringsunderlag

14

Statligt bidrag, Enskilda vägar

Statligt bidrag, Enskilda vägar

9

Statlig medfinansiering

Trafiksäkerhet och effektivitet

Totalt

1 200
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Planalternativ Nod
I planalternativ Nod styrs mer av åtgärderna till tätorterna och bostadsbyggande
som stöd för den positiva utvecklingen i länets kommuner. Vägprojekt ska i
högre grad koppla till alternativets inriktning. Även satsningar på smärre åtgärder
(gång och cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet) blir till stöd för främst den
tätortsnära utvecklingen i planalternativ Nod.
Planalternativet speglar en hög andel satsningar på kommunala vägnätet. Satsningen syftar att i högre grad än de andra alternativen främja utvecklingen av
attraktiva livsmiljöer och omvandlingen av stadsmiljöer.
För kollektivtrafik handlar det om en tydlig storsatsning för att främja regionförstoring och utvecklingen på arbetsmarknaden. Ett hållbart pendlaralternativ som
syftar till att öka attraktiviteten i hela kollektivtrafiksystemet genom att bl.a. satsa
på bytespunkter.
Ett urval av projekt prioriteras bort för att rymma fler nysatsningar. Bortprioriterade projekt skapar utrymme för satsningar i nästa plan att lägga pengar i olika
potter. Planalternativet inrymmer olika paketsatsningar med trimningsåtgärder,
kollektivtrafik och en satsning på turismcykling genom trafiksäkerhetspaket för
Näckrosleden. Innefattar större satsningar på statlig medfinansiering.

Fördelningen av satsade medel på respektive åtgärdskategori visas i Figur
4-2. I Tabell 4.3 listas de åtgärder som ingår planalternativ Nod.

Figur 4-2

Fördelning av budget i planalternativ Nod.
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Tabell 4-3 Åtgärder som ingår i planalternativ Nod.

Typ

Åtgärd

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Väg 57 Gnesta-E4

40

Infart Västra Trosa

116

Väg 53 Infart Eskilstuna

119

Väg 218 Vagnhärad - Trosa

46

Väg 53 Genomfart Eskilstuna

30

Östra infarten Nyköping

36

Väg 223 Mariefred Läggesta

25

Väg 230 Västerleden

20

Cykel statligt vägnät

Budget (MKr)

Väg 52 Kungsladugårdsleden

159,8

Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km

27,5

Näckrosleden

25

Tystberga

13

Övrigt behov och brister

15,2

Övrigt behov och brister

103

Tillgänglighetsanpassning hpl

52

Gång- och cykel kommunalt vägnät

80

Trafiksäkerhet och miljö kommunalt
vägnät

80

Väg 230 korsning, sidområdes.

26

Hammarbykorset

21

Övrigt behov och brister

136

ÅVS

ÅVS, långsiktiga och strategiska planeringsunderlag

19

Statligt bidrag, Enskilda vägar

Statligt bidrag, Enskilda vägar

Kollektivtrafik

Statlig medfinansiering

Trafiksäkerhet och effektivitet

Totalt

10,5
1 200

Planalternativ Stråk
Stråkalternativet fokuserar på vägförbindelser och regional tillgänglighet. Satsning att stärka den inomregionala tillgängligheten och trafiksäkerheten i det regionala vägnätet genom namnsatta vägsatsningar och olika trimningsåtgärder i det
statliga vägnätet. Planalternativet är mer en satsning på mellersta Sörmland utifrån ett inomregionalt perspektiv. Gynnar även godstransporter på väg och det
blir bättre framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i ett systemperspektiv
Fokus på vägstråk och tidigare namnsatta objekt gör att planen omprövas och ett
urval av projekt med mer tätortsnära koppling prioriteras bort för att kunna ha en
tydlig inriktning och för att kunna inrymma ett urval av andra satsningar än vad
som är möjligt i nollalternativet.
Starka stråk främjar även kollektivtrafiken som också ges utrymme för smärre
satsningar främst år 4–6 och 7–12. Minimal nivå av statlig medfinansiering för
mindre åtgärder på kommunalt vägnät. Bortprioriterade projekt skapar utrymme
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för satsningar i nästa plan att lägga pengar i olika potter. Ger utrymme för trafiksäkerhet och trimningsåtgärder på statligt vägnät.
Fördelningen av satsade medel på respektive åtgärdskategori visas i Figur 4-3. I
Tabell 4-4 listas åtgärderna som ingår i planalternativ Stråk.

Figur 4-3

Fördelning av budget i planalternativ Stråk.

Tabell 4-4 Åtgärder som ingår i planalternativ Stråk.

Typ

Åtgärd

Namngivna objekt -Vägåtgärder

Väg 57 Gnesta-E4

40

Väg 53 Infart Eskilstuna

119

Väg 55 Dunker-Björndammen

158

Väg 218 Vagnhärad - Trosa

46

Väg 55 Förbifart Flen

183

Väg 53 Genomfart Eskilstuna

30

Östra infarten Nyköping

36

Väg 223 Mariefred Läggesta

25

Väg 230 Västerleden

20

Väg 52 Kungsladugårdsleden
Cykel statligt vägnät

Kollektivtrafik

Statlig medfinansiering

Trafiksäkerhet och effektivitet

Budget (MKr)

159,8

Näckrosleden

25

Tystberga

13

Övrigt behov och brister

5

Övrigt behov och brister

58,9

Tillgänglighetsanpassning hpl

52

Gång- och cykel kommunalt vägnät

40

Trafiksäkerhet och miljö kommunalt
vägnät

40

Väg 230 korsning, sidområdes.

26

Hammarbykorset

21

Övrigt behov och brister

74,3
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ÅVS

ÅVS, långsiktiga och strategiska planeringsunderlag

16

Statligt bidrag, Enskilda vägar

Statligt bidrag, Enskilda vägar

12

Totalt

1 200

4.2 Betydande miljöpåverkan
Bedömningen av miljökonsekvenser presenteras i detta avsnitt utifrån fem huvudsakliga perspektiv: (1) klimat, (2) hälsa, (3) landskap, (4) trafiksäkerhet samt
(5) relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel (som påverkar bland
annat klimat och hälsa). Resonemang förs om hur de olika planalternativen bidrar
till dessa aspekter.

Klimat
Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan av klimatet genom den
energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av byggmaterial.
Detta är den stora klimatpåverkan som fås vid anläggning av ny infrastruktur för
järnvägar och gång- och cykelvägar. Vid anläggning av nya vägar fås dock också
en stor klimatpåverkan i bruksskedet av anläggningen genom den ökade trafik
som den nya vägen ger och generellt kan sägas att byggande av vägar går i fel
riktning när det gäller transportsnålt samhälle Nya järnvägar och gång- och cykelvägar kan däremot i bruksskedet ge positiv inverkan på klimatet om åtgärden
innebär en överflyttning från vägtrafik till resande med kollektivtrafik eller med
gång- och cykel.
I Figur 4-4 till Figur 4-6 visas bedömningsmatris för fokusområdet klimat. Den
övre raden avser påverkan på mängden fordonskilometrar för energiintensiva trafikslag, mellersta raden avser inverkan avseende emissioner per körd kilometer
med ett visst fordonsslag, till exempel jämnare hastighet, och den sista raden avser påverkan under byggtiden. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2.

Figur 4-4

Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet klimat.

Figur 4-5

Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet klimat.

Figur 4-6

Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet klimat.

För samtliga alternativ satsas sammantaget en stor andel medel på åtgärder som
går i negativ riktning när det gäller klimat.
I planalternativ Nod satsas mindre medel på stora vägobjekt och mer medel på
potter för att förbättra förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt, vilket
gör att körda kilometrar med bil bedöms minska mest med detta alternativ. I planalternativ Stråk satsas mer medel på vägåtgärder som kan ge mindre emissioner
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per körd kilometer. Både alternativ Nod och Stråk ter sig därmed bättre än nollalternativet när det gäller klimatpåverkan.
Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet klimat, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.
Åtgärder som bidrar positivt:
Generellt har cykel och kollektivtrafikåtgärder en större positiv inverkan än
åtgärder för biltrafiken genom att trafikarbetet med energiintensiva transportslaget då bedömts minska.
Två vägobjekt, Väg 55 Dunker – Björndammen och Väg 52 Kungsladugårdsleden, bedöms ha en positiv påverkan för bedömningskriteriet påverkan på
mängden personbils- och lastbilstrafik i fordonskilometer. Medan vägobjektet Väg 55 Förbifart Flen och Väg 53 Genomfart Eskilstuna bedöms ha en
positiv påverkan på energianvändning per fordonskilometer.

Åtgärder som bidrar negativt:
Negativ riktning innebär att åtgärden har negativ påverkan på klimatet och
för nästan samtliga åtgärder är påverkan på energianvändning vid byggande,
drift och underhåll av infrastruktur negativ.

Åtgärder med neutralt bidrag:
Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka klimatet i någon
riktning och endast får åtgärden med satsningar på utredningsarbete, som inte
innebär något byggande, blir bedömningen neutral för samtliga aspekter som
studeras avseende klimat.

Hälsa
Generellt kan vägåtgärder bidra till negativa hälsoeffekter, medan åtgärder för
gång och cykel samt kollektivtrafik uppmuntrar till fysisk aktivitet. Vägåtgärder
kan också ge ökade bullernivåer och utsläpp av emissioner. Men om vägåtgärderna innebär att trafik flyttas ut från staden kan vägåtgärden bidra till positiva
effekter för bullernivåerna och halterna av luftföroreningar i städer.
I Figur 4-7 till Figur 4-9 visas bedömningsmatris för fokusområdet hälsa. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2.

Figur 4-7

Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet hälsa.

Figur 4-8

Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet hälsa.
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Figur 4-9

Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet hälsa.

I planalternativ Nod satsas mer medel på åtgärder för stärkt kollektivtrafik och
förbättringar för gång- och cykel och mindre medel på utbyggnad av nya vägar,
vilket gör detta alternativ bättre avseende hälsa än både nollalternativet och
Stråk-alternativet.
Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet hälsa, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.
Åtgärder som bidrar positivt:
De flesta åtgärder har positiv påverkan på tillgängligheten för barn och äldre
samt fysisk aktivitet i transportsystemet.

Åtgärder som bidrar negativt:
Negativ riktning innebär att åtgärden har negativ påverkan på människors
hälsa. Främst är det vägåtgärderna som har negativa effekter. Nedan vägåtgärder har alla negativa effekter på transportsystemets totala emissioner




Väg 57 Gnesta – E4
Väg 55 Dunker – Björndammen
Väg 223 Mariefred Läggesta

Åtgärden Förbifart Flen har negativ påverkan på ljudmiljökvaliteten.

Åtgärder med neutralt bidrag:
Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka hälsan i någon riktning. Att bedöma halter av kvävedioxid, PM10 samt antal personer exponerade för halter över MKN är svårt och den bedömningen är neutral i samtliga
fall av åtgärder i Sörmland.

Landskap
Ny infrastruktur som skapar barriärer och har en påverkan på utpekade värdeområden har en potentiellt mycket negativ effekt som måste beaktas på en strategisk
nivå. Det finns ett antal åtgärder som bedöms som negativa både för barriärer
och utpekade värdeområden och dessa listas i summeringen av bedömningarna
nedan. Även utbyggnad till 2+1-vägar skapar tydliga barriäreffekter, som dock i
viss utsträckning kan kompenseras med ekodukter. Fyra åtgärder innebär en utbyggnad till 2+1 väg och dessa listas nedan under åtgärder med negativa effekter.
I Figur 4-10 till Figur 4-12 visas bedömningsmatris för fokusområdet landskap.
Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2.
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Landskap

Figur 4-10 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet landskap.
Landskap

Figur 4-11 Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet landskap.
Landskap

Figur 4-12 Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet landskap.

För samtliga alternativ satsas sammantaget en stor andel medel på åtgärder som
går i negativ riktning när det gäller landskap. I alternativ Nod satsas betydligt
mindre medel på stora vägobjekt, vilket gör detta alternativ bäst avseende inverkan på landskap.
Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet klimat, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.
Åtgärder som bidrar positivt:
Väg 57 Gnesta – E4 har positiv inverkan på vattenperspektivet och för upprätthållande av landskapets karaktär. Väg 53 Infart Eskilstuna och Väg 218
Vagnhärad - Trosa har positiv bedömning på betydelse för mortalitet.

Åtgärder som bidrar negativt:
Negativ riktning innebär att åtgärden har negativ påverkan på landskapet.
Särskilt negativ påverkan har de fem åtgärder som bedöms som negativa för
barriäreffekten och/eller negativt för utpekade värdeområden. Dessa är:






Infart Västra Trosa (Nod och Stråkalternativet)
Väg 53 Genomfart Eskilstuna (Samtliga alternativ)
Väg 52 Kungsladugårdsleden (Nod och Stråkalternativet)
Väg 55 Förbifart Flen (Noll och Stråkalternativet)
Väg 53 Infart Eskilstuna (Samtliga alternativ)

Fyra åtgärder innebär utbyggnad till 2+1 väg eller 2+2 väg, vilket har en negativ effekt på landskapet. Dessa åtgärder är:





Väg 55 Förbifart Flen (Noll och Stråkalternativet)
Väg 55 Dunker-Björndammen (Noll och Stråkalternativet)
Väg 52 Kungsladugårdsleden (Nod och Stråkalternativet)
Östra infarten Nyköping (Samtliga alternativ)
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Åtgärder med neutralt bidrag:
Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka landskapet i någon
riktning. Generellt bedöms cykel och kollektivtrafikåtgärderna i stor utsträckning ha neutral påverkan.

Trafiksäkerhet
Ofta innebär om- och nybyggnation att även trafiksäkerheten höjs. I princip samtliga åtgärder i planen har någon positiv inverkan på aspekten trafiksäkerhet, antingen vad gäller motortrafikanter eller för oskyddade trafikanter.
I Figur 4-13 till Figur 4-15 visas bedömningsmatris för fokusområdet trafiksäkerhet. I den övre halvan av matriserna redovisas effekten på motortrafikanter
och i den nedre halvan effekten för gående, cyklister och mopedister. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2.

Figur 4-13 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet trafiksäkerhet.

Figur 4-14 Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet trafiksäkerhet.

Figur 4-15 Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet trafiksäkerhet.

I planalternativ Stråk och Nod satsas ungefär lika mycket medel på åtgärder som
går i positiv riktning avseende trafiksäkerhet för motortrafikanter som i nollalternativet. I alternativ Nod satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning
avseende trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter än i de båda andra alternativen.
Nedan presenteras de åtgärder i vilka det satsas stora medel på åtgärder som går
i positiv och negativ inverkan på fokusområdet trafiksäkerhet, därtill vilka typer
av åtgärder som har neutral inverkan.
Åtgärder med positiv effekt:
I princip samtliga åtgärder i planen har någon positiv inverkan på aspekten
trafiksäkerhet.

Åtgärder med negativ effekt:
Den enda åtgärden som leder i negativ riktning avseende trafiksäkerhet är cykelsatsningen på det statliga vägnätet Eskilstuna – Kvicksund som finns med
i nollalternativet.
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Åtgärder med neutralt bidrag:
Det finns inte några åtgärder som ger neutralt bidrag både avseende effekt för
motortrafikanter och oskyddade trafikanter.
Projekt som ger neutralt bidrag för oskyddade trafikanter är framför allt vägprojekt som till exempel:




Väg 55 Förbifart Flen
E20 Infart Strängnäs
Väg 223 Mariefred Läggesta

Kollektivtrafik, gång och cykel
Gång, cykel och kollektivtrafikåtgärder gynnar både andelen gång- och cykelresor, andel kollektivtrafik och kollektivtrafikens relativa attraktivitet.
I Figur 4-16- Figur 4-18 visas bedömningsmatris för fokusområdet Kollektivtrafik, gång och cykel. Den översta raden i matrisen avser andelen gång- och cykelresor, den andra raden andel kollektivtrafik och den tredje raden kollektivtrafikens relativa attraktivitet. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2.

Figur 4-16 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel.

Figur 4-17 Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel.

Figur 4-18 Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel.

Vid jämförelse mot nollalternativet satsas i planalternativ Nod något mer medel
på åtgärder som går i rätt riktning avseende kollektivtrafik, gång och cykel. I
planalternativ Stråk satsas däremot något mindre medel på åtgärder som går i rätt
riktning.
Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet trafiksäkerhet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.
Åtgärder med positiva konsekvenser:
Cykelsatsningar och åtgärder för kollektivtrafiken bidrar i positiv riktning men
även några vägobjekt:





Infart Västra Trosa
Väg 53 Infart Eskilstuna
Väg 218 Vagnhärad - Trosa
Östra infarten Nyköping
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Åtgärder med negativa konsekvenser:
Inga åtgärder i planalternativen bedöms ge negativa konsekvenser.

Åtgärder med neutralt bidrag:
De flesta vägåtgärder bedöms ge neutralt bidrag.

4.3 Sociala konsekvenser
Bedömningen av sociala konsekvenser presenteras i detta avsnitt utifrån tre huvudsakliga perspektiv: (1) jämställdhetsperspektiv, (2) barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning samt (3) socioekonomiska förutsättningar. Resonemang för om hur de olika alternativen bidrar till inkludering, sammanhållning,
tillgänglighet och hälsa.

Jämställdhetsperspektiv
Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen ur ett jämställdhetsperspektiv har gjorts för kriterier som rör jämställdhet vad gäller möjligheten
att nå manliga/kvinnliga arbetsplatser, tillgängligheten för kollektivtrafik, gång
och cykel (relativ attraktivitet) och potential för överflyttning till dessa färdsätt,
trafiksäkerhet för gående och cyklister samt trygghet i transportsystemet (se specifika bedömningskriterier i avsnitt 2.3).
Många av kollektivtrafikåtgärderna i länsplanen och de flesta gång- och cykelåtgärder bidrar till jämställdhet vad gäller ökad tillgänglighet till kvinnligt dominerade arbetsplatser. Kvinnor går, cyklar och åker kollektivtrafik generellt i
större utsträckning än vad män gör – och är också i högre grad hänvisade till
dessa färdsätt. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det därför viktigt att förbättra
tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister. Trafiksäkerhetsåtgärder kan också bidra till att fler känner sig trygga och bekväma att använda
transportsystemet.
I Figur 4-19 till Figur 4-21 visas bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2.

Figur 4-19 Nollalternativ. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Figur 4-20 Planalternativ Nod. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
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Figur 4-21 Planalternativ Stråk. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

I Figur 3-7 finns en kartbild som visar hur åtgärderna fördelar sig geografiskt
utifrån om det är manlig eller kvinnlig dagbefolkning (det vill säga arbetsplatser)
som nås. Detta utgör underlag för bedömningen för fokusområdet ”jämställdhet”
i matriserna ovan. De flesta åtgärderna återfinns på platser med jämn könsfördelning eller med övervägande manlig dagbefolkning. Endast en åtgärd gynnar områden med övervägande kvinnlig dagbefolkning. I planalternativ Nod satsas ungefär lika mycket medel på åtgärder som når en kvinnlig dagbefolkning som i
Nollalternativet. I planalternativ Stråk satsas mindre medel till sådana åtgärder.
När det gäller trygghet och bekvämlighet i transportsystemet (fokusområde
”medborgarnas resor” i matriserna ovan) satsas det i både Nod- och Stråkalternativet en likvärdig andel medel på åtgärder som går i positiv riktning jämfört
med Nollalternativet. När det gäller för trafiksäkerhet för gående och cyklister
satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning i Nod-alternativet än i
nollalternativet och Stråk-alternativet.
Det satsas också en större andel medel i Nod-alternativet på åtgärder som bidrar
positivt till tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykel till utbud och
aktiviteter (fokusområde ”Hälsa” i matriserna ovan) och på åtgärder som stärker
förutsättningarna för att välja dessa färdsätt (fokusområde ”Kollektivtrafik, gång
och cykel”).
Av analysen kan det sammantaget konstateras att Nodalternativet som helhet går
i mer positiv riktning än Stråk-alternativet utifrån kunskap om kvinnors resbeteenden och värderingar i förhållande till transportsystemet. Även när det gäller
om åtgärderna når en kvinnlig eller manlig dagbefolkning är Nod-alternativet
något bättre än Stråk-alternativet, men för båda planalternativen är det ändå en
övervägande andel av åtgärderna som rör områden med manliga dagbefolkning
eller med en jämn könsfördelning. Jämfört med nollalternativet så går Nodalternativet i mer positiv riktning, medan Stråkalternativet går i mindre positiv riktning.
Nedan presenteras åtgärder som bidrar i positiv, negativ eller neutral riktning på
sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
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Åtgärder som bidrar positivt:
Samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder samt åtgärder som syftar
till ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister bidrar positivt till jämställdhet genom att de svarar mot kvinnors resbeteenden och värderingar i förhållande till transportsystemet, exempelvis:




Eskilstuna - Kvicksund
Tystberga
Tillgänglighetsanpassning hållplatser

Endast en åtgärd bidrar positivt till jämställdhet genom att gynna områden
med övervägande kvinnlig dagbefolkning: väg 53 genomfart Eskilstuna.

Åtgärder som bidrar negativt:
Negativ påverkan på jämställdhet återfanns endast för ett av fokusområdena,
nämligen om åtgärden omfattar områden med övervägande manlig dagbefolkning. Detta gäller bland annat åtgärderna:





Väg 53 Infart Eskilstuna
Väg 218 Vagnhärad - Trosa
Väg 55 Förbifart Flen
Väg 52 Kungsladugårdsleden

Åtgärder med neutralt bidrag:
Det finns ett antal åtgärder som varken bäring på kvinnlig dagbefolkning eller
kollektivtrafik, gång och cykel, exempelvis:




Väg 57 Gnesta-E4
Östra infarten Nyköping
Väg 223 Mariefred Läggesta

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen för barn, äldre
och personer med funktionsnedsättning har gjorts för kriterier som rör tillgängligheten för nämnda grupper och möjligheten att på egen hand ta sig till sina
målpunkter/aktiviteter med kollektivtrafik, till fots och med cykel. Även trafiksäkerhet för gående och cyklister har bedömts (se specifika bedömningskriterier
i avsnitt 2.3).
Kollektivtrafikåtgärder bidrar till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och äldre personer då dessa grupper förlitar sig mer på kollektivtrafikens tillgänglighet för sina vardagsresor. Även för barns självständiga mobilitet är möjligheten för kollektivtrafik en förutsättning, särskilt för äldre barn.
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Gång- och cykelåtgärder bidrar till nämnda gruppers tillgänglighet. Därmed bidrar dessa åtgärder till ett mer inkluderande transportsystem. Gång- och cykelåtgärder i syfte att skapa säkra skolvägar bidrar till inkludering av barnperspektivet
samt ökad tillgänglighet för barn. Därtill skapar åtgärder för aktiv mobilitet möjlighet till positiva hälsoeffekter för barn.
I Figur 4-22 till Figur 4-24 visas bedömningsmatris för sociala konsekvenser för
barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Bedömningsmatrisen i sin
helhet finns i bilaga 2.

Figur 4-22

Nollalternativ. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning.

Figur 4-23

Planalternativ Nod. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning.

Figur 4-24

Planalternativ Stråk. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning.

Inga åtgärder och planalternativ påverkar barn, äldre och personer med funktionsnedsättning negativt – de allra flesta åtgärderna har en positiv påverkan.
Emellertid skiljer det sig mellan alternativen hur stora de positiva bidragen till
gruppernas tillgänglighet är, vilket beror på hur mycket medel som satsas på vägåtgärder respektive gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder.
Av nulägesbeskrivningen framgår att det finns stationer, terminaler och större
hållplatser som inte uppfyller kraven för god tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. En åtgärd som därför blir viktig är bland annat de hållplatsåtgärder som genomförs inom ramen för samtliga alternativ. I båda planalternativen satsas mer medel på dessa åtgärder än i Nollalternativet.
I planalternativ Nod satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning avseende tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning jämfört med både nollalternativet och Stråk-alternativet (de tre övre fokusområdena
i matriserna ovan). Det satsas en större andel medel i planalternativ Nod på åtgärder som bidrar positivt till tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykel till utbud och aktiviteter (fokusområdet ”Hälsa” i matriserna ovan) samt trafiksäkerhet för gående och cyklister (fokusområdet ”Trafiksäkerhet”).
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Nedan presenteras åtgärder som bidrar i positiv, negativ eller neutral riktning för
barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Åtgärder som bidrar positivt:
Samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder bidrar positivt och tillgänglighetsanpassning av hållplatser är särskilt positivt för personer med funktionsnedsättning.

Åtgärder som bidrar negativt:
Inga åtgärder bidrar negativt till tillgängligheten för barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning.

Åtgärder med neutralt bidrag:
Åtgärder som endast syftar till att förbättra för framkomlighet för bil har inget
bidrag till tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättnings, exempel på sådana åtgärder är:




Väg 52 Kungsladugårdsleden
E20 Infart Strängnäs
Väg 223 Mariefred Läggesta

Socioekonomiska förutsättningar
Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen utifrån socioekonomiska förutsättningar har gjorts för kriterier som rör inkludering, sammanhållning och tillgänglighet (se specifika bedömningskriterier i avsnitt 2.3).
En åtgärd kan bidra till inkludering om åtgärden direkt berör områden med svag
socioekonomi eller på andra sätt fångar gruppens förutsättningar och värderingar.
Det kan exempelvis handla om att en åtgärd bidrar till att förbättra möjligheten
för gång, cykel och kollektivtrafik som gynnar grupper med lägre körkorts- och
bilinnehav och mer lokalt resande såsom utrikes födda och socioekonomiskt
svaga grupper. Sammanhållningen i regionen kan stärkas genom infrastrukturens
möjlighet att skapa överbryggande möten mellan olika grupper av människor och
därigenom stärka det sociala kapitalet i samhället. Därutöver är det relevant att
se om åtgärder bidrar till ökad tillgänglighet i regionen för socioekonomiskt
svaga områden. Dessa tre kriterier ingår i fokusområdet ”Jämlikhet” i bedömningsmatriserna nedan.
I fokusområdet ”Hälsa” görs en bedömning av påverkan på tillgängligheten med
kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter vilket är av relevans genom att svara mot generella resmönster hos socioekonomiska svaga grupper. Det kompletterar ovan nämnda kriterier.
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I Figur 4-25 till Figur 4-27 visas bedömningsmatris för sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i
bilaga 2.

Figur 4-25 Nollalternativ. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Figur 4-26 Planalternativ Nod. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Figur 4-27 Planalternativ Stråk. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Det är små skillnader mellan alternativen i andel satsade medel på åtgärder som
berör socioekonomiskt svaga områden. Minst andel medel på åtgärder som berör
socioekonomiskt svaga områden satsas i Nod-alternativet jämfört med Stråk-alternativet och nollalternativet. Stråk-alternativet och nollalternativet är likvärdiga utifrån inkludering.
Vad gäller antalet åtgärder som berör områden utifrån socioekonomiska förutsättningar skiljer sig fördelningen något jämfört med andel satsade medel. Det
beror dels på att analysen av antal åtgärder bara tar hänsyn till socioekonomiskt
index, dels på att respektive åtgärds budget inte får genomslag i analysen av antal
åtgärder. I Tabell 4-5 illustreras antal åtgärder fördelar sig geografiskt i de olika
alternativen utifrån socioekonomiskt index.
Det är inga tydliga skillnader mellan alternativen när det gäller vilka socioekonomiska områden som berörs av åtgärderna. Områden med medelstark socioekonomi är de som får flest åtgärder i samtliga planalternativ. I samtliga alternativ
är åtgärderna relativt jämnt fördelade mellan starka och svaga områden. Något
fler åtgärder återfinns i socioekonomiskt svaga områden i planalternativ Nod
både i jämförelse med Noll och Stråk. Undersöks hur hållplatsåtgärderna fördelar
sig visar det sig att åtgärder främst genomförs i starka/medelstarka områden (bara
två i områden med svag socioekonomi).
Tabell 4-5 Fördelning av antal åtgärder i respektive alternativ, och för hållplatsåtgärder separat, utifrån
socioekonomiskt index för områdena (DeSo) i regionen som berörs av åtgärderna.
Socioekonomiskt
index

Nollalternativet

Nodalternativet

Stråkalternativet

Hållplatser

3

20%

22%

21%

4%

4

4%

5%

4%

4%

Svag socioekonomi

5

3%

3%

3%

0%

6

46%

45%

42%

46%

7

6%

6%

7%

18%

8
9

10%

9%

11%

11%

11%

10%

11%

18%

Stark socioekonomi

3-5

27%

30%

28%

7%

Svag socioekonomi

6
7-9

46%

45%

42%

46%

27%

26%

30%

46%

Stark socioekonomi

Sammantaget kan konstateras att bidragen med hänsyn till inkludering är små i
samtliga alternativ. I planalternativ Stråk och Nod liksom i nollalternativet berörs
inte socioekonomiskt svaga områden av åtgärder i större utsträckning. Därmed
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bedöms även påverkan på tillgängligheten för socioekonomiskt svaga områden
specifikt som relativt liten genom samtliga alternativ.
Även med hänsyn till sammanhållningen i regionen är bidragen i samtliga alternativ små. Endast ett fåtal åtgärder, som återfinns i samtliga alternativ, är större
åtgärder och sträcker sig över flera områden av olika socioekonomiska förutsättningar och har därigenom potential att bidra till ökad sammanhållning mellan
människor från olika grupper i samhället.
När det gäller möjligheten att bidra till tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots
och med cykel till utbud och aktiviteter (fokusområde ”Hälsa” i matriserna ovan)
bedöms Nod-alternativet bidrar mer positivt jämfört med Stråk-alternativet. Nodalternativet svarar således mer mot generella resmönster hos socioekonomiskt
svaga grupper än vad de andra alternativen gör.
Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet jämlikhet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.
Åtgärder som bidrar positivt:
Några större vägobjekt berör socioekonomiskt svaga områden och sträcker
sig över områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Detta är åtgärder med både potential att bidra till en mer jämlik fördelning av transportinfrastrukturinsatser, tillgänglighet för socioekonomiskt svaga grupper samt
öka sammanhållningen i regionen:




Väg 53 Infart Eskilstuna
Väg 53 Genomfart Eskilstuna
Väg 230 Västerleden

Samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder bidrar positivt till tillgängligheten med kollektivtrafik, till forts och med cykel och svarar däremot mot
generella resmönster hos socioekonomiskt svaga grupper.

Åtgärder som bidrar negativt:
Inga åtgärder har en särskilt negativ påverkan på inkludering och sammanhållning.
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Åtgärder med neutralt bidrag:
Åtgärder med neutralt bidrag omfattar i synnerhet vägåtgärder som inte berör
socioekonomiskt svaga områden och som inte heller bidrar till tillgänglighet
med kollektivtrafik, till fots eller med cykel, exempelvis:




Väg 55 Dunker-Björndammen
E20 Infart Strängnäs
Väg 223 Mariefred Läggesta

Generell tillgänglighet
Konsekvensbedömning görs också med avseende på generell tillgänglighet, det
vill säga tillgänglighet som inte tydligt tillfaller specifika grupper eller perspektiv
enligt ovan. De bedömningskriterier som använts svarar mot preciseringarna av
det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade effektbedömningar. I Figur 4-28 till Figur 4-30 visas bedömningsmatris utifrån generell tillgänglighet, det vill säga för fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter respektive tillgänglighet regionalt och mellan städer. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2.
Medborgarnas resor

Näringslivets
transporter
Tillgänglighet
regionalt och mellan
länder

Figur 4-28

Nollalternativ. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter samt tillgänglighet regionalt och mellan städer

Medborgarnas resor

Näringslivets
transporter
Tillgänglighet
regionalt och mellan
länder

Figur 4-29

Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets
transporter samt tillgänglighet regionalt och mellan städer

Medborgarnas resor

Näringslivets
transporter
Tillgänglighet
regionalt och mellan
länder

Figur 4-30

Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets
transporter samt tillgänglighet regionalt och mellan städer

Bedömningarna visar att det i samtliga alternativ satsas en stor andel medel på
åtgärder som går i positiv riktning med avseende på medborgarnas och näringslivets transporter. Vissa skillnader mellan alternativen kan dock skönjas.
I Stråk-alternativet satsas det likvärdiga medel, i förhållande till nollalternativet,
på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller medborgarnas resor, medan det
i Nod-alternativet satsas mindre medel. I Stråk-alternativet satsas mer medel än
de både nollalternativet och Nod-alternativet på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller näringslivets transporter och tillgänglighet regionalt och mellan
länder. Stråk-alternativet är alltså det alternativ som bidrar mest positivt till
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generell tillgänglighet, detta genom att det satsas mycket i planalternativet på
vägförbindelser och regional tillgänglighet.
Nedan presenteras åtgärder som bidrar positivt, negativt eller neutralt på generell
tillgänglighet.
Åtgärder som bidrar positivt:
De större vägåtgärderna har sett positiv påverkan på såväl medborgarnas som
näringslivets transporter vad gäller tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

Sådana åtgärder har även generellt sett positiv påverkan på kriteriet pendling.
Även flertalet cykelåtgärder bidrar positivt, bland annat åtgärden GC-väg
Tystberga bedöms kunna bidra positivt till resmöjligheterna till lokal och regional arbetspendling och bidrar till en hållbar regionförstoring.
Flera av de planerade hållplatsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, planeras på
landsbygd där tillgängligheten generellt sett är lägre.

Åtgärder som bidrar negativt:
Det finns inga åtgärder som bidrar negativt till generell tillgänglighet.

Åtgärder med neutralt bidrag:
Åtgärdskategorin ”Trafiksäkerhetsåtgärder och enskilda vägar” bedöms inte
ha en särskild påverkan på tillgänglighet. Däremot bidrar åtgärdskategorin
positivt till trygghet och bekvämlighet.

4.4 Sammanfattning av bedömningarna för planalternativen
Nedan visas sammanfattande bedömning av de två planalternativen jämfört mot
nollalternativen. Sammanfattningsvis bedöms planalternativ Nod gå i mer positiv
riktning jämfört med nollalternativet och också inom de flesta fokusområden
också i mer positiv riktning jämfört med planalternativ Stråk. Jämfört med alternativ Nod satsas i planalternativ Stråk dock mer medel som går i positiv riktning
avseende generell tillgänglighet. Planalternativ Stråk går i mer positiv riktning
avseende klimat jämfört med nollalternativet och också avseende generell tillgänglighet men i mindre positiv riktning när det gäller området Kollektivtrafik,
gång och cykel.
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Tabell 4-6 Sammanfattande jämförelse av planalternativ Nod och Stråk jämfört mot nollalternativet avseende miljökonsekvenser.

Fokusområde

Alternativ Nod

Alternativ Stråk

Klimat

++

+

Hälsa

+

0

Landskap

+

0

Trafiksäkerhet

+

0

Kollektivtrafik, gång och cykel

+

-

Tabell 4-7 Sammanfattande jämförelse av planalternativ Nod och Stråk jämfört mot nollalternativet avseende sociala konsekvenser.

Perspektiv

Alternativ Nod

Alternativ Stråk

Jämställdhetsperspektiv

+

-

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning

+

0

Socioekonomiska förutsättningar

+

0

Generell tillgänglighet

0

+
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5. Bedömning av slutligt planförslag

5.1 Beskrivning av slutligt planförslag och uppdaterat nollalternativ
Motiv till slutligt planförslag
I kapitel 4 presenteras en hållbarhetsbedömning för två olika planalternativ: Nodrespektive Stråkalternativet. Dessa två alternativ har utgått från samma budget
men representerat olika inriktningar hos planen och tar hänsyn till olika planeringsförutsättningar. Under arbetets gång har Region Sörmland arbetat fram ett
slutligt planförslag som i bästa möjliga mån försöker spegla de mål och strategier
som arbetats fram i processen. En hållbarhetsbedömning för detta förslag presenteras i nästföljande avsnitt.
Det slutliga planförslaget är en blandning av de initiala planalternativen vars miljökonsekvenser och sociala konsekvenser presenteras i kapitel 4. Vid val av slutligt planförslag har även andra parametrar vägts in såsom politiska avvägningar,
planläge för olika projekt, genomförandeperspektiv, samlade effektbedömningar
med uppdaterade kostnader, medfinansiering samt budget och ekonomi.

Åtgärder i slutligt planförslag
I Figur 5.1 visas hur stor andel av budgeten i det slutliga planförslaget som fördelas på olika områden. I Tabell 5-1 visas vilka åtgärder som ingår i det slutliga
planförslaget och hur mycket medel som satsas på respektive åtgärd. Notera att
budgeten för planen utökats något sedan analyserna i föregående kapitel gjordes
och ligger här på totalt 1,367 miljarder kronor över 12-årsperioden år 2022-2033.
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Figur 5-1

Det slutliga planförslagets fördelning på olika åtgärdsområden.

Tabell 5-1 Åtgärder som ingår i det slutliga planförslaget och kostnader

Typ
Namngivna objekt - Vägåtgärder

Åtgärd
Väg 57 Gnesta-E4
Väg 53 Infart Eskilstuna
Väg 55 Dunker-Björndammen
Väg 218 Vagnhärad - Trosa
Väg 55 Förbifart Flen
Väg 53 Genomfart Eskilstuna
E20 Infart Strängnäs
Östra infarten Nyköping
Väg 52 Kungsladugårdsleden

Cykel statligt vägnät

Kvicksund-Tumbo
Hällby-Gröndal
Näckrosleden
Övrigt behov och brister

16,5
12,3
25
22

Kollektivtrafik

Satsning kollektivtrafik enligt utredningar
Åtgärder kollektivtrafik statlig väg

51,7

Statlig medfinansiering, potter, bidrag

Statlig medfinansiering kommunalt
nät inkl. resecentrum, generell kollektivtrafik
Statlig medfinans del till Östra infarten
Statlig medfinans kommunalt vägnät

Budget (MKr)
36,5
113
145,8
63,6
155
30
9
36
106

105,9
76,5

21
126,8

Trafiksäkerhet och effekt på kommunala vägnätet

Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder,
näringslivssatsning regionala vägnätet

185,4

ÅVS

ÅVS, långsiktiga och strategiska planeringsunderlag

23,2

Statligt bidrag, Enskilda vägar

Statligt bidrag, Enskilda vägar

Totalt

6
1 367
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Åtgärder i uppdaterat nollalternativ
Eftersom budgeten för länstransportplanen sedan jämförelserna av planalternativ
initialt gjordes (se kapitel 4) har utökats något, har också budgeten för nollalternativet utökats i motsvarande grad. De namngivna objekten i tidigare plan behålls
och den procentuella fördelningen på olika potter behålls men potterna utökas så
att den totala budgeten blir densamma som i planförslaget. I Figur 5-2 visas hur
stor andel av budgeten i det uppdaterade nollalternativet som fördelas på olika
områden. I Tabell 5-2 visas vilka åtgärder som ingår i det uppdaterade nollalternativet och hur mycket medel som satsas på respektive åtgärd.

Figur 5-2

Det uppdaterade nollalternativets fördelning på olika åtgärdsområden.

Tabell 5-2 Åtgärder som ingår i det uppdaterade nollalternativet och kostnader

Typ

Åtgärd

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Väg 57 Gnesta-E4

40

Infart Västra Trosa

116

Väg 53 Infart Eskilstuna

119

Väg 55 Dunker-Björndammen

158

Väg 218 Vagnhärad - Trosa

46

Väg 55 Förbifart Flen

183

Väg 53 Genomfart Eskilstuna

30

Infart Strängnäs E20

62

Östra infarten Nyköping

36

Väg 223 Mariefred Läggesta

25

Väg 230 Västerleden

20

Cykel statligt vägnät

Kvicksund-Tumbo
Hällby-Gröndal

Budget (MKr)

27,8
13
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Kollektivtrafik

Statlig medfinansiering, potter

Trafiksäkerhet och effekt på kommunala vägnätet

Övrigt behov och brister

10,4

Övrigt behov och brister

86,1

Tillgänglighetsanpassning hållplats
(VP)

52

Gång- och cykel kommunalt vägnät

64,4

Trafiksäkerhet och miljö kommunalt
vägnät

64,4

Väg 230 korsning, sidområdes.

26

Hammarbykorset

21

Övrigt behov och brister

127

ÅVS

ÅVS, långsiktiga och strategiska planeringsunderlag

24,4

Statligt bidrag, Enskilda vägar

Statligt bidrag, Enskilda vägar

15,7

Totalt

1 367

5.2 Bedömningar av konsekvenser av slutligt planförslag
I detta avsnitt redogörs för det slutliga planförslagets miljöpåverkan respektive
inverkan på social hållbarhet jämfört med nollalternativet. I bilaga 2 visas bedömningsmatriser för både nollalternativet med utökad budget och det slutliga
planförslaget. Av figuren framgår vilka fokusområden i bedömningsmatrisen
som tas med vid miljöbedömning respektive sociala konsekvensbedömning.

Betydande miljöpåverkan
Liksom i tidigare bedömningar presenteras bedömningen av miljökonsekvenser
utifrån fem huvudsakliga perspektiv: (1) klimat, (2) hälsa, (3) landskap, (4) trafiksäkerhet samt (5) relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel (som
påverkar bland annat klimat och hälsa). Resonemang förs om hur de olika planalternativen bidrar till dessa aspekter.

Klimat
Planförslaget innehåller liksom nollalternativet flera åtgärder som går i fel riktning avseende klimat.
I både planförslaget och nollalternativet ger alla åtgärder negativa effekter vid
byggandet utom åtgärdskategorin Åtgärdsvalsstudier.
Jämfört med nollalternativet satsas det i planförslaget en större andel pengar på
åtgärder som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel medel på åtgärder
som ger ökat trafikarbete på väg. Planförslaget leder därmed mer i riktning mot
transportsnålt samhälle än nollalternativet.
När det gäller åtgärder som ger effekt på emissionerna per körd kilometer, som
vid hastighetsökningar på vägar, satsas i planförslaget något större andel medel
på åtgärder som går i negativ riktning men också något större andel som leder i
positiv riktning än i nollalternativet.
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Sammantaget är bedömningen att planförslaget är bättre än nollalternativet.

Figur 5-3

Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet klimat.

Figur 5-4

Planförslag. Bedömning av fokusområdet klimat.

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet klimat, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.
Åtgärder som bidrar positivt:
Cykel och kollektivtrafikåtgärder har en större positiv inverkan än åtgärder
för biltrafiken genom att trafikarbetet med energiintensiva transportslaget då
bedömts minska. Av vägobjekten har nedan en delvis positiv påverkan:





Väg 55 Dunker – Björndammen
Väg 52 Kungsladugårdsleden
Väg 55 Förbifart Flen
Väg 53 Genomfart Eskilstuna

Åtgärder som bidrar negativt:
Samtliga åtgärder utom ÅVSer leder till emissioner vid byggande. Stora vägobjekt bidrar i särskilt stor omfattning. De flesta vägobjekt har negativ påverkan i någon omfattning.
Negativ påverkan på mängden fordonskilometrar för energiintensiva trafikslag:





Väg 53 Infart Eskilstuna
Väg 55 Förbifart Flen
Statlig medfinansiering del till Östra infarten
Statligt bidrag, Enskilda vägar

Negativ påverkan på energianvändning per fordonskilometer:






Väg 57 Gnesta-E4
Väg 55 Dunker – Björndammen
Väg 218 Vagnhärad - Trosa
E20 Infart Strängnäs
Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning på det regionala vägnätet
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Åtgärder med neutralt bidrag:
Neutral påverkan på mängden fordonskilometrar för energiintensiva trafikslag:







Väg 57 Gnesta-E4
Väg 218 Vagnhärad - Trosa
Väg 53 Genomfart Eskilstuna
Östra infarten Nyköping
Cykelsatsningarna Kvicksund-Tumbo och Hällby-Gröndal
Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning på det regionala vägnätet

Neutral påverkan på energianvändning per fordonskilometer:









Väg 53 Infart Eskilstuna
Östra infarten Nyköping
Väg 52 Kungsladugårdsleden
Samtliga cykelsatsningar
Satsning kollektivtrafik enligt utredningar
Samtliga satsningar inom statlig medfinansiering, bidrag kommunalt
vägnät
ÅVS
Statligt bidrag, Enskilda vägar

Hälsa
Sammantaget bedöms planförslaget som en aning bättre än nollalternativet när
det gäller aspekten hälsa. Skillnaden är dock liten.
I planförslaget satsas något större andel medel på åtgärder som går i rätt riktning
avseende personer som exponeras för buller än i nollalternativet. När det gäller
åtgärder som går i fel riktning avseende områden med hög ljudkvalitet satsas det
i planförslaget något mindre medel på sådana åtgärder i förhållande till nollalternativet. Planförslaget bedöms därmed sammantaget som något bättre avseende
buller.
I planförslaget satsas något större andel av medlen på åtgärder som leder i rätt
riktning avseende ökade emissioner av luftföroreningen samtidigt satsas också
större andel av medlen på åtgärder som går i fel riktning. Sammantaget bedöms
dock planförslaget som bättre ur denna aspekt.
När det gäller åtgärder som främjar fysisk aktivitet, barns möjlighet att resa på
egen hand samt tillgänglighet till kollektivtrafiken bedöms sammantaget planförslaget som ungefär likvärdigt med nollalternativet.
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Figur 5-5

Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Hälsa.

Figur 5-6

Planförslag. Bedömning av fokusområdet Hälsa.

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet hälsa, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.
Åtgärder som bidrar positivt:
Generellt har cykel och kollektivtrafikåtgärder en positiv påverkan. Av vägobjekten har främst nedan en övervägande positiv påverkan:




Väg 57 Gnesta-E4
Väg 53 Infart Eskilstuna
Väg 53 Genomfart Eskilstuna

Åtgärder som bidrar negativt:
Negativ påverkan på transportsystemets totala emissioner av kväveoxider
(NOx) och partiklar (PM10) har nedan åtgärder:




Väg 57 Gnesta-E4
Väg 55 Dunker – Björndammen
Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning på det regionala vägnätet

Förbifart Flen väg 52 har negativ betydelse för förekomst av områden med
hög ljudmiljökvalitet.
Statlig medfinans del till Östra infarten har negativ påverkan på tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter.

Åtgärder med neutralt bidrag:
Samtliga åtgärder har neutral påverkan på halter av kväveoxid och PM10
samt på antalet personer exponerade för halter över MKN. De flesta åtgärderna har neutral påverkan på antal personer exponerade för bullernivåer
högre än riktvärden för buller.
Av de stora vägobjekten har Väg 55 Dunker – Björndammen och Väg 52
Kungsladugårdsleden till störst del neutral påverkan på hälsa.
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Landskap
Planförslagets inverkan på landskap går liksom nollalternativet i negativ riktning
då de flesta åtgärderna som innebär utbyggnader ger negativ effekt för landskapet. Sammantaget bedöms planförslaget bedöms relativt likvärdigt nollalternativet avseende inverkan på landskapet.

Figur 5-7

Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Landskap.

Figur 5-8

Planförslag. Bedömning av fokusområdet Landskap.

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet landskap, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.
Åtgärder som bidrar positivt:
Väg 57 Gnesta – E4 har positiv inverkan på vattenperspektivet och för upprätthållande av landskapets karaktär. Väg 53 Infart Eskilstuna och Väg 218
Vagnhärad - Trosa har positiv bedömning avseende betydelse för mortalitet.

Åtgärder som bidrar negativt:
Flera av åtgärderna har negativ inverkan på betydelse för upprätthållande och
utveckling av landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter – avseende delaspekterna skala, struktur eller visuell karaktär och gäller särskilt Vägåtgärder.
Väg 52 Kungsladugårdsleden påverkar nästan samtliga aspekter, med hänsyn
till landskap negativt, delvis på grund av att vägen skapar nya barriärer och
ökad risk för djur att dö till följd av trafiken. Åtgärden innebär även ett betydande intrång i jordbrukslandskapets struktur och visuella karaktär, vilket bidra negativt till förekomsten av livsmiljöer och värnandet om den biologiska
mångfalden. Därtill är området ett riksintresse för kulturmiljövård vilket påverkas negativt av åtgärden.

Åtgärder med neutralt bidrag:
Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka landskapet i någon
riktning. Generellt bedöms cykel och kollektivtrafikåtgärderna i stor utsträckning ha neutral påverkan. Även Trafiksäkerhetsåtgärder, då det sällan innebär
byggande av nytt, bedöms generellt ha neutral inverkan.
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Trafiksäkerhet
I planförslaget satsas mindre andel medel på åtgärder som går i positiv riktning
för motoriserad trafik men samtidigt också mindre andel medel på åtgärder som
går i negativ riktning för denna grupp. Även när det gäller trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter satsas det i planförslaget något mindre andel medel på åtgärder som går i positiv riktning för oskyddade trafikanter jämfört med nollalternativet. Sammantaget bedöms att planförslaget går i något mindre positiv riktning än nollalternativet, även om planen generellt sett bidrar positivt till trafiksäkerhet.

Figur 5-9

Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Trafiksäkerhet.

Figur 5-10 Planförslag. Bedömning av fokusområdet Trafiksäkerhet.

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet trafiksäkerhet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.
Åtgärder som bidrar positivt:
Följande åtgärder har positiv inverkan på både motortrafikanter och oskyddade trafikanters trafiksäkerhet.





Väg 53 Infart Eskilstuna
Väg 218 Vagnhärad - Trosa
Väg 53 Genomfart Eskilstuna
Östra infarten Nyköping

Åtgärder som bidrar negativt:


E20 Infart Strängnäs har negativ inverkan på motortrafikanters trafiksäkerhet

Åtgärder med neutralt bidrag:
Åtgärderna ÅVS, långsiktiga och strategiska planeringsunderlag samt åtgärder inom Statligt bidrag, Enskilda vägar bedöms ha neutral inverkan på trafiksäkerhet.

Kollektivtrafik, gång och cykel
Det satsas i planförslaget något mindre andel medel till åtgärder som går i positiv
riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla vid korta resor än i
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nollalternativet. I stället satsas en större andel medel på att öka attraktiviteten för
att resa kollektivt. Sammantaget bedöms de båda planalternativen därför som relativt likvärdiga.

Figur 5-11 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Kollektivtrafik, gång och cykel.

Figur 5-12 Planförslag. Bedömning av fokusområdet Kollektivtrafik, gång och cykel.

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel, därtill vilka typer av åtgärder som
har neutral inverkan.
Åtgärder som bidrar positivt:
Cykelsatsningar och åtgärder för kollektivtrafiken bidrar i positiv riktning men
även några vägobjekt:




Väg 53 Infart Eskilstuna
Väg 53 Genomfart Eskilstuna
Östra infarten Nyköping

En åtgärd påverkar samtliga kriterier relevanta för kollektivtrafik, gång och
cykel:


Väg 218 Vagnhärad - Trosa

Även följande potter för medfinansiering bidrar positivt:




Statlig medfinansiering kommunalt nät inkl. resecentrum
Statlig medfinans del till Östra infarten
Statlig medfinans kommunalt vägnät

Åtgärder som bidrar negativt:
Det saknas åtgärder som bidrar negativt till kollektivtrafik, gång och cykel.

Åtgärder med neutralt bidrag:
Flera av vägåtgärderna bedöms ge neutralt bidrag:





Väg 55 Dunker-Björndammen
Väg 55 Förbifart Flen
E20 Infart Strängnäs
Väg 52 Kungsladugårdsleden
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Sociala konsekvenser
Bedömningen av sociala konsekvenser presenteras i detta avsnitt utifrån fyra huvudsakliga perspektiv: (1) jämställdhetsperspektiv, (2) barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning, (3) socioekonomiska förutsättningar, samt vad gällergenerell tillgänglighet. Resonemang för om hur det slutliga planförslaget bidrar
till inkludering, sammanhållning, tillgänglighet och hälsa.

Jämställdhetsperspektiv
Det satsas något större andel medel i planförslaget, jämfört med nollalternativet,
på åtgärder som gynnar områden med övervägande manlig dagbefolkning. Detta
beror främst på att den stora åtgärden Väg 52 Kungsladugårdsleden ingår i planförslaget, som gynnar områden med övervägande manlig dagbefolkning. Mest
medel satsas på åtgärder med jämn dagbefolkning, och ytterst lite på åtgärder
som gynnar områden med kvinnlig dagbefolkning.
Det satsas ungefär lika stor andel medel på åtgärder som går i positiv riktning
vad gäller trygghet och bekvämlighet inom fokusområdet ”Medborgarnas resor”
i planförslaget och nollalternativet.
Det satsas något större andel medel till åtgärder som går i positiv riktning vad
gäller tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och
aktiviteter (fokusområdet ”Hälsa” i matriserna nedan) i planförslaget än i nollalternativet. Det satsas i planförslaget något mindre andel medel till åtgärder som
går i positiv riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla vid
korta resor än i nollalternativet. I stället satsas en större andel medel på att öka
attraktiviteten för att resa kollektivt. Sammantaget bedöms de båda planalternativen därför som relativt likvärdiga genom att på likvärdigt sätt svara mot kvinnors och mäns resbeteenden och värderingar i förhållande till transportsystemet.
När det gäller trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister satsas det i
planförslaget något mindre andel medel på åtgärder som går i positiv riktning för
GCM-trafikanter jämfört med nollalternativet.
Sammantaget bedöms planförslaget likvärdigt avseende jämställdhet som nollalternativet.

Figur 5-13 Nollalternativet. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Figur 5-14 Planförslaget. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
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Åtgärder som bidrar positivt:
Endast en åtgärd berör områden med övervägande kvinnlig dagbefolkning.


Väg 53 Genomfart Eskilstuna

Även samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder bidrar positivt till
jämställdhet samt åtgärder som syftar till ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter, exempelvis:



Kvicksund-Tumbo
Hällby-Gröndal

Åtgärder som bidrar negativt:
Åtgärder som gynnar områden med övervägande manlig dagbefolkning och
som inte på annat sätt gynnar kvinnors traditionella preferenser och värderingar:



Väg 55 Förbifart Flen
Väg 52 Kungsladugårdsleden

Åtgärder med neutralt bidrag:
Åtgärder som gynnar områden med jämn könsfördelning i dagbefolkning och
som inte på annat sätt gynnar kvinnors traditionella preferenser och värderingar är bland annat:




E20 Infart Strängnäs
Östra infarten Nyköping
Väg 223 Mariefred Läggesta

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
Det satsas större andel medel på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller
tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning i det slutliga planförslaget än i nollalternativet. Detta beror på att fokuset är större på kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder och mindre på vägåtgärder.
Emellertid så ligger fler åtgärder i potter i planförslaget jämfört med nollalternativet där de ligger som enskilda objekt., Detta gör att de i planförslaget har de då
ingått i en sammanväg bedömning för potten som blivit positiv avseende tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, medan det
i nollalternativet varit fler enskilda åtgärder att bedöma och som då ibland få
neutral bedömning. Det innebär att åtgärderna i planförslaget kan framstå som
mer positiva, men i själva verkat har inte alla åtgärder kunnat bedömas.

320

84
Trivector Traffic

Figur 5-15 Nollalternativet. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Figur 5-16 Planförslaget. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Åtgärder som bidrar positivt:

Följande åtgärder innehåller gång-, cykel och/eller kollektivtrafikåtgärder och gynnar tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar:





Väg 57 Gnesta-E4
Väg 55 Dunker-Björndammen
Väg 218 Vagnhärad - Trosa
Statlig medfinansiering kommunalt nät inkl. resecentrum

Åtgärder som bidrar negativt:
Inga åtgärder bidrar negativt till tillgängligheten för barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning.

Åtgärder med neutralt bidrag:
Åtgärder som endast syftar till att förbättra för framkomlighet för bil har inget
bidrag till tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättnings, exempel på sådana åtgärder är:



Väg 52 Kungsladugårdsleden
Infart Strängnäs

Trafiksäkerhetsåtgärder bedöms inte ha en särskild påverkan på tillgänglighet, eftersom de inte skapar några nya möjligheter för personer att resa eller
bidrar inte till ökad mobilitet. Dock kan en genomförandet av många trafiksäkerhetsåtgärder bidra till att fler känner sig trygga och bekväma att använda
transportsystemet oberoende av kön, ålder eller funktionsförmåga.
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Socioekonomiska förutsättningar
Det satsas större andel medel på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller
tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter i planförslaget än i nollalternativet, och gynnar därmed socioekonomiska
svaga grupper resande och förutsättningar i högre utsträckning.
Däremot satsas det något mindre andel medel, om än marginellt, på åtgärder som
gynnar socioekonomiskt svaga områden i planförslaget än i nollalternativet. Det
beror bland annat på att åtgärd Västerleden, som bidrar till inkludering och sammanhållning, endast finns med i nollalternativet. Skillnaderna i satsade medel
som gynnar socioekonomiskt svaga områden mellan planförslaget och nollalternativet är emellertid små och de flesta åtgärder bidrar inte alls till inkludering
sammanhållningen i regionen eller tillgänglighet specifikt för dessa områden.
Bedömningen är att planförslaget gynnar socioekonomiskt svaga grupper i något
större utsträckning än nollalternativet.

Figur 5-17 Nollalternativet. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Figur 5-18 Planförslaget. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Åtgärder som bidrar positivt:
Följande åtgärder bidrar till inkludering och sammanhållning genom att de
sträcker sig över områden av olika karaktär, däribland områden med risk för
social utsatthet:



Väg 53 Infart Eskilstuna
Väg 53 Genomfart Eskilstuna

Förbifart Flen väg 55 bidrar till inkludering och tillgänglighet.
Samtliga gång-, cykel och kollektivtrafikåtgärder bidrar positivt till tillgänglighet och inkludering av socioekonomiskt svaga grupper, genom att de gynnar socialt utsatta gruppers förutsättningar.

Åtgärder som bidrar negativt:
Inga åtgärder har en särskilt negativ påverkan på sammanhållning och jämlikhet.
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Åtgärder med neutralt bidrag:
Åtgärder med neutralt bidrag omfattar i synnerhet vägåtgärder som inte berör
områden med risk för utsatthet, och som inte heller bidrar till tillgänglighet
med kollektivtrafik, till fots eller med cykel, exempelvis:




Väg 55 Dunker-Björndammen
E20 Infart Strängnäs
Väg 223 Mariefred Läggesta

Generell tillgänglighet
Satsade medel går generellt sett till åtgärder i planförslaget, likt nollalternativet,
som bidrar positivt till medborgarnas resor. Bidraget är något mindre i planförslaget. En stor del av satsade medel går även till åtgärder som bidrar positivt till
näringslivets transporter, där de positiva bidragen är jämförbara mellan planförslaget och nollalternativet
När det gäller tillgänglighet regionalt och mellan länder har åtgärderna främst
positivt bidrag på de lokala- och regionala arbetspendlingsmöjligheterna. Bidragen i planförslaget, i förhållande till nollalternativet, är något större.
Bedömningen kan framstå som överraskande eftersom det satsas mindre andel
medel på vägåtgärder, som generellt ger positiva bidrag till näringslivets transporter och medborgarnas resor, i planförslaget. En förklaring till att planförslaget
framstår som mer positivt än nollalternativet är att vissa åtgärder, som tidigare
bedömts som neutrala, nu ingår i potter som i sin helhet bedöms som positiva i
förhållande till bedömningsområdet. Exempelvis ingår cykelstråket EskilstunaKvicksund, som bidrar neutralt till både tillförlitlighet (medborgarnas resor) samt
kvalitet och tillförlitlighet (näringslivets transporter) i nollalternativet, i planförslagets pott ”Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning regionala
vägnätet”, där potten sammantaget bedöms bidra positivt.
Sammantaget bedöms planförslaget och nollalternativet vara jämförbara.

Figur 5-19 Planförslaget. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter
samt tillgänglighet regionalt och mellan länder.

Figur 5-20 Nollalternativet. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter samt tillgänglighet regionalt och mellan länder.

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på
fokusområdet generell tillgänglighet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.

323

87
Trivector Traffic

Åtgärder som bidrar positivt:
Generellt bidrar större vägåtgärder till positiva bidrag inom samtliga kriterier
som rör generell tillgänglighet, exempelvis:





Väg 57 Gnesta-E4
Väg 53 Infart Eskilstuna
Väg 55 Dunker-Björndammen
Väg 52 Kungsladugårdsleden

Åtgärder som bidrar negativt:
Det finns inga åtgärder som bidrar negativt till generell tillgänglighet.

Åtgärder med neutralt bidrag:
Åtgärdskategorin ”Trafiksäkerhetsåtgärder och enskilda vägar” bedöms inte
ha en särskild påverkan på tillgänglighet, eftersom åtgärderna inom denna
kategori inte skapar några nya möjligheter för näringslivet eller medborgarna
att resa och bidrar inte till ökad mobilitet. Däremot har bidrar åtgärdskategorin positivt bidrag till trygghet och bekvämlighet.

5.3 Sammanfattning av bedömning
Nedan visas en sammanfattning av hållbarhetsbedömningen för den föreslagna
länsplanen jämfört med nollalternativet. Konsekvenserna av länsplanen kommer
dock att bero av hur fördelningen av investeringsmedel inom åtgärdspaketen ser
ut, vilka av åtgärderna inom potterna man väljer att genomföra och för de sociala
konsekvenserna även var de ligger geografiskt.
Socioekonomiskt utsatta områden är förfördelade när det gäller den geografiska
fördelningen av de planerade hållplatsåtgärder, för övriga åtgärder är fördelningen relativt jämn mellan starka och svaga områden. Effekterna beror på vilka
områden som kommer att gynnas mest av prioriteringarna inom potterna. Det
måste också studeras mer noggrant om de förfördelade områdena redan har god
infrastruktur för kollektivtrafik-, gång-, och cykelåtgärder. Oavsett vilket är det
viktigt, för att öka jämlikheten och det sociala kapitalet, att investeringar görs i
dessa områden.
En total bild av länsplanens effekter på framför allt sociala värden kan alltså fås
först då de medel som tilldelas de olika åtgärdspaketen i länsplanen betalats ut
till exempelvis kommuner. Det hade också varit en fördel för helhetsbilden om
man kunnat se samlad bedömning av länsplanen tillsammans med den nationella
planens åtgärder i Region Sörmland så att man kan se effekterna av de båda planerna tillsammans.
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Miljö
Klimat
Jämfört med nollalternativet satsas det i planförslaget en större andel medel på
åtgärder som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel medel på åtgärder
som ger ökat trafikarbete på väg. Sammantaget är bedömningen att planförslaget
är bättre än nollalternativet avseende inverkan på klimatet.

Hälsa
Sammantaget bedöms planförslaget som något bättre ur aspekten totala emissioner och buller. Planförslaget bedöms som likvärdigt med hänsyn till fysisk aktivitet, barns möjlighet att resa på egen hand samt tillgänglighet till kollektivtrafiken. Detta genom att planförslaget i förhållande till nollalternativet har en betydligt mindre andel vägåtgärder och större andel gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder.

Landskap
Sammantaget bedöms planförslaget gå i ungefär samma negativa riktning avseende för kriterier med relevans för landskap. Både planförslaget och nollalternativet berör skyddade områden på olika sätt.

Trafiksäkerhet
Sammantaget bedöms att planförslaget går i något mindre positiv riktning än nollalternativet, även om planen generellt sett bidrar positivt till trafiksäkerhet.
Skillnaden är dock liten.

Andelar och relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel
I planförslaget satsas en större andel medel på åtgärder som ökar attraktiviteten
för att resa kollektivt jämfört med nollalternativet. Planförslaget går i stället i
något mindre positiv riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla
vid korta resor än i nollalternativet. Sammantaget bedöms de båda planalternativen därför som relativt likvärdiga.
Tabell 5-3 Sammanfattande jämförelse av planförslaget mot nollalternativet avseende miljökonsekvenser.

Planförslag
Fokusområde
Klimat

+

Hälsa
Luft

+

Buller

+

Befolkning

0

Landskap

0

Trafiksäkerhet

-

Kollektivtrafik, gång och cykel

0

325

89
Trivector Traffic

Sociala konsekvenser
Jämställdhetsperspektiv
Planförslaget har både för- och nackdelar avseende jämställdhet gentemot nollalternativet, och bidrar sammantaget likvärdigt till jämställdhet. I planförslaget
satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning avseende tillgänglighet
men kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter samt att öka
attraktiviteten för att resa med kollektivtrafiken. I stället satsas mindre medel på
åtgärder som ökar attraktiviteten för att gå och cykla vid korta resor samt ökar
trafiksäkerheten för gående, cyklister och mopedister. I planförslaget satsas
också mer medel på åtgärder i områden med övervägande manlig dagbefolkning.
I båda alternativen satsas lika mycket medel på åtgärder som leder till trygghet
och bekvämlighet i transportsystemet.

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
Planförslaget går över lag i något mer positiv riktning för tillgängligheten för
barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, detta genom att planförslaget
innehåller en större andel gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder, som gynnar
dessa grupper.

Socioekonomiska förutsättningar
Planförslaget går överlag i något mer positiv riktning utifrån fokusområdet jämlikhet, detta genom att planförslaget innehåller en större andel gång-, cykel, och
kollektivtrafikåtgärder, som ligger i linje med socioekonomiskt svaga gruppers
generella resande och förutsättningar.

Generell tillgänglighet
Sammantaget tyder bedömningarna på att planförslaget är likvärdigt nollalternativet avseende generell tillgänglighet. Detta kan tyckas överraskande utifrån att
nollalternativet har en betydligt större andel vägåtgärder som generellt bidrar positivt. En förklaring är att vissa åtgärder, som tidigare bedömts som neutrala, nu
ingår i potter i planförslaget som i sin helhet bedöms som positiva i förhållande
till bedömningsområdet.
Tabell 5-4 Sammanfattande jämförelse av planförslaget mot nollalternativet avseende sociala konsekvenser.

Perspektiv / bedömningsområde

Planförslag

Jämställdhetsperspektiv

0

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning

+*

Socioekonomiska förutsättningar

+

Generell tillgänglighet

0*

*) För potter har en sammanväg bedömning gjorts för hela potten. Fler åtgärder ligger i potter i planförslaget än i nollalternativet vilket gör att det i nollalternativet varit fler enskilda åtgärder att bedöma. Det innebär att åtgärderna i planförslaget kan framstå som mer positiva
avseende av planförslagets effekter för generell tillgänglighet samt effekter för barn, äldre
och personer med funktionsnedsättning än om enskilda åtgärder inom potterna bedömts var
för sig.
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Summering
Skillnaderna i effekter mellan planförslaget och nollalternativet är genomgående
relativt små. Bedömningarna för planförslaget är över lag något bättre än nollalternativet vad gäller bidragen till miljö och social hållbarhet. Jämfört med nollalternativet bidrar planförslaget i något mer gynnsam riktning avseende miljö
eftersom det går i mer positiv riktning för klimat, hälsa, landskap och attraktiviteten för resande med kollektivtrafik, gång och cykel. Planförslaget går i något
mindre gynnsam riktning avseende trafiksäkerhet. Planförslaget går sammantaget i något mer positiv riktning vad gäller social hållbarhet, detta främst vad gäller tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktions-nedsättning, samt
för socioekonomiskt svaga grupper. För jämställdhet samt generell tillgänglighet
är planförslaget jämförbart med nollalternativet.

5.4 Målkonflikter
Hållbarhetsbedömningen är strukturerad utifrån de transportpolitiska målen och
dess olika preciseringar. De miljöaspekter som enligt miljöbalken ska bedömas
har integrerats i bedömningen liksom de sociala aspekter som ingår i vedertagen
metodik för social konsekvensbedömning. Visualiseringen i en samlad bedömningsmatris ger en överblick för de synergier och motsättningar som finns mellan
olika aspekter, se matriser i bilaga 2.
Det kan konstateras att det inom länsplanen finns såväl flera synergier som målkonflikter. På en övergripande nivå handlar det om motsättningar mellan å ena
sidan det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet och å andra sidan hänsynsmål rörande miljö och hälsa. Det finns även konflikter inom funktionsmålet.
För hänsynsmålet rörande trafiksäkerhet finns det i regel en bättre överenstämmelse med funktionsmålet sett till vilka åtgärder som genomförs som kan leda
till både ökad trafiksäkerhet som minskade restider för bil.
Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga enligt den proposition som fastslagits av Riksdagen. Samtidigt poängteras att för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom
ramen för hänsynsmålet. Miljö, hälsa och trafiksäkerhet bör alltså ses som ramen
för transportplaneringen.
Nedan presenteras de huvudsakliga målkonflikter som kan konstateras utifrån
den hållbarhetsbedömning som gjorts för länsplanen.


Vägobjekt och miljö. Tillgängligheten (i denna hållbarhetsbedömning
preciserat i form av fokusområdena Medborgarnas resor, Näringslivets
transporter och Tillgänglighet regionalt och mellan länder) gynnas generellt sett av såväl större som mindre väginvesteringar. Detta står i konflikt
med miljöaspekter såsom klimat och landskap. I planförslaget satsas sammantaget en stor andel medel på åtgärder som går i negativ riktning när
det gäller klimat och landskap genom att det satsas mycket medel på vägobjekt. Vägsatsningarna innebär ökad tillgänglighet för bil men står samtidigt i konflikt med nämnda miljöaspekter. Detta lyfts också fram av bedömningarna.
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Konflikterande tillgänglighetsmål. Byggandet av större vägobjekt kan
också bidra till att skapa fler infrastrukturbarriärer mellan områden. Byggandet av mötesfria vägar kan leda till undanträngning av gång- och cykeltrafikanter om inte dessa trafikantgruppers tillgänglighet tvärs och
längs stråken säkerställs (vilket är svårt att bedöma utifrån de underlag
som använts inom hållbarhetsbedömningen). På motsvarande sätt kan
mötesfria vägar utgöra hinder för personer (ofta unga personer) som kör
långsammare fordon tillexempel A-klassade fordon. Väginvesteringar exkluderar också grupper som inte har tillgång till körkort eller bil, till exempel barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, kvinnor i
viss mån och socioekonomiskt svaga grupper inklusive utlandsfödda personer. Detta ställer olika tillgänglighetsmål mot varandra – generell tillgänglighet och tillgänglighet för olika grupper. Emellertid kompenserar
flera av vägobjekten sin negativa inverkan, genom att det också införs åtgärder för gång-, cykel och kollektivtrafik.



Trafiksäkerhet och väginvesteringar. Mittseparering, som byggandet
av exempelvis 2+1 vägar innebär, byggs ofta av trafiksäkerhetsskäl för att
minska antalet dödade och allvarligt skadade personer i trafiken. Den
gynnsamma trafiksäkerhetsutveckling som Sverige haft genom åren beror
bland annat på ett systematiskt införande av mötesfrihet på statliga vägar.
Det finns dock en risk att vägobjekt drivs utifrån förevändningen att öka
trafiksäkerheten när det underliggande skälet mer handlar om restidsvinster och bekvämlighet. Det riskerar att ställa mål om trafiksäkerhet (för
motortrafikanter) mot miljömål när egentligen trafiksäkerheten (för gående och cyklister) snarare borde ses som en förutsättning för mer hållbar
resande. Frågan är alltså vilka vägåtgärder som blir nödvändiga: 1+1-väg,
2+1 väg eller 2+2 väg, och om sänkt hastighet på större vägar också skulle
kunna vara en alternativ åtgärd.



Fördelningseffekter. Det finns också en fördelningsmässig dimension i
valet av åtgärder i länsplanen när nyttor och kostnader fördelas mellan
trafikantgrupper, befolkningsgrupper och geografier. Det handlar om
vilka grupper och geografier som gynnas och missgynnas av åtgärderna
utifrån vilka transportsätt som regionen satsar på, vilka geografier som får
åtgärder och vilka befolkningsgrupper som får ta del av transportsystemets nyttor och som drabbas av dess onyttor. Bedömningarna visar att
fördelningen av åtgärder är relativt jämn mellan socioekonomiskt starka
och svaga områden. Även om flera vägåtgärder kompenserar genom att
även inkludera gång- och cykelåtgärder i viss mån så är satsningarna på
vägobjekt är storleksmässigt omfattande i jämförelse med cykel och kollektivtrafik. Det innebär att grupper som inte kör bil eller har dålig tillgång
till bil förfördelas.

I planförslaget satsas en stor andel medel på vägobjekt. Så är ofta fallet i länsplaner även för andra regioner och till viss del är det nödvändigt med investeringar
i väg för att hantera tillgänglighet för landsbygd och för att väginvesteringarna
också kan vara en del i en mer tillbörligt och attraktiv kollektivtrafik. Samtidigt
bör det poängteras att många av dessa vägobjekt finns med sedan föregående
länsplan (för perioden år 2018–2029) och därigenom låses en stor andel av
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investeringsbudgeten upp för den länsplan som avser perioden år 2022–2033.
Det minskar handlingsutrymmet för av driva utvecklingen i mer hållbar riktning.

5.5 Beskrivning av åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan
I den metod som här tillämpats för att bedöma betydande miljöpåverkan har ingått att peka ut åtgärder som går i positiv riktning och motverkar/förebygger betydande miljöpåverkan. Ofta är effekterna av kompensatoriska åtgärder redan
med i bedömningen av olika objekt och åtgärdskategorier. Sådana åtgärder har
alla i kapitel 5.2 Bedömningar av konsekvenser av slutligt planförslag markerats
med grön färg i de matriser som visats och också i text beskrivits i rutor med
grön ram.

5.6 Kompletterande åtgärder för att hantera sociala konsekvenser
Utifrån nulägesbeskrivningen kan konstateras att det finns olika sociala utmaningar som regionen står inför. Allt ifrån skiftande socioekonomiska förutsättningar med ojämlika livsvillkor till ojämlika tillgänglighets- och mobilitetsförutsättningar för olika befolkningsgrupper. Även kvinnor och män reser på olika
sätt, har olika tillgång till olika färdsätt och olika värderingar kopplat till transportsystemet. Jämställdhet och jämlikhet handlar inte om att göra och vara lika,
men om att ges likvärdiga möjligheter.
Det finns möjlighet att fånga och hantera en del sociala utmaningar genom åtgärder i länsplanen, men dessa utmaningar handlar också om åtgärder som rör senare
planeringsskeden och såklart också andra samhällssektorer. Vissa aspekter av
social hållbarhet kan påverkas i tidiga, strategiska skeden av transportplaneringen, bland annat genom åtgärder i länsplanen, medan andra aspekter är mer
en fråga för senare skeden. Till exempel är trafikering i kollektivtrafiken liksom
utformningen av trygga, säkra och tillgängliga trafikmiljöer mer en fråga för senare skeden. Vilka gruppers och geografiers resefterfrågan och tillgänglighet
som adresseras av åtgärder är ofta en fråga för en länsplan liksom vilka grupper/geografier som får åtgärder och hur transportåtgärder kan användas för att
knyta samman olika grupper av människor i samhället och bidra till ökad sammanhållning och tillit.
De potentiella sociala konsekvenser som lyfts fram i hållbarhetsbedömningen för
länsplanen blir viktiga att beakta och fortsatt hantera i kommande skeden av
transportplaneringen. Till exempel:




I fördelningen av medel i de potter som finns inom länsplanen bör en systematik tillämpas som säkerställer att de åtgärder som genomförs bidrar
till en hållbar utveckling, både miljömässigt och socialt. Förslagsvis tilllämpas bedömningskriterier av det slag som använts i den här hållbarhetsbedömningen som underlag för prioritering av medel i potterna.
I fortsatt planering av de väginvesteringar som ingår i länsplanen finns det
möjlighet att beakta tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister
och för personer som tar sig till/från kollektivtrafiken. Det är viktigt att
säkerställa att inga nya barriäreffekter skapas och att befintliga minimeras.
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I fortsatt planering av kollektivtrafiken, till exempel vad gäller linjedragning, lokalisering av hållplatser och stationer och i tidtabelläggning, finns
det möjlighet att beakta områden med olika socioekonomiska förutsättningar liksom målpunkter för olika grupper (till exempel utifrån ålder och
kön). Det finns också möjlighet att knyta samman människor från olika
grupper i samhället genom kollektivtrafiken liksom att befolka platser och
därigenom öka tryggheten.
I den fortsatta planeringen och utformningen av transportsystemet blir det
också viktigt att säkerställa olika befolkningsgruppers delaktighet genom
olika former av dialog.

Inkluderingen av olika gruppers förutsättningar och värderingar i transportplaneringen är något som behöver hanteras ur en demokratisk och inkluderande synpunkt, men kunskap om olika grupper behövs även för att kunna skapa en jämlik
och jämställd tillgänglighet, och för att planeringen ska skapa likvärdiga möjligheter att förflytta sig och ta del av utbud och aktiviteter.
Länsplanen innehåller traditionellt en stor andel vägobjekt. För att leva upp till
mål om jämställdhet och jämlikhet behövs även stora satsningar på gång, cykel
och kollektivtrafik. Därtill behöver satsningar göras såväl på landsbygd (vilket
kan handla om både bil och alternativ till bilen) som i socioekonomiskt svaga
områden på både landsbygd och i tätorter. I socioekonomiskt svaga områden är
det särskilt viktigt att satsa på åtgärder som syftar till gång, cykel och kollektivtrafik då körkortsinnehav och bilinnehav är lägre bland boende i dessa områden
liksom att resandet till viss del sker mer lokalt jämfört med andra befolkningsgrupper. En medveten fördelning av åtgärder kan bidra till att minska de ojämlika
mobilitetsförutsättningarna och livsvillkoren i regionen.
Även hälsoeffekter av infrastruktursatsningar mellan grupper och geografier är
något som länsplanen kan och bör hantera. Socioekonomiskt svaga områden och
grupper är generellt mer påverkade av transportsystemets negativa effekter i form
av olycksrisker, buller, luftföroreningar, barriäreffekter och bristande infrastruktur, samtidigt som de drar mindre nytta av förbättringar i tillgänglighet. Transportplaneringen behöver tillse en jämnare fördelning och åtgärder behöver vidtas
för att mildra de negativa effekterna. Därtill kan planeringen syfta till att förbättra
möjligheterna för barns aktiva mobilitet genom att satsa på åtgärder som förbättrar gång, cykel och kollektivtrafikmöjligheter till barns målpunkter.
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Bilagor

Bilaga 1: Remissammanställning avgränsningssamråd
Remissinstans Yttrande/synpunkt/fråga

Kommentar/hantering

Länsstyrelsen
Det bör förtydligas att syftet med miljöbe- Detta har förtydligats i rapporten.
Södermanlands dömningen är att integrera miljöaspekter
län
i planering och beslutsfattande så att en
hållbar utveckling främjas.
Det behöver tydligt framgå vad som av- Detta tydliggörs i rapporten.
ser innehållet i den formellt lagreglerade
miljöbedömningen enligt 6 kap. MB
Det kan i sammanhanget kan vara värdefullt om en uppföljning enligt 6 kapitlet
19§ miljöbalken (MB) av hur tidigare plan
och miljöbedömning bidrog till måluppfyllelse av miljökvalitetsmålen om möjligt
beaktas och användes i arbetet med den
nya miljöbedömningen och planen.

Det är en intressant aspekt, men som vi bedömer i det
ingår det indirekt i bedömningen av nollalternativ som
ska spegla miljöeffekterna av att gällande planeringsinriktning fortsatt kommer att gälla. Nya planförslag bedöms med nollalternativet som referens.

I bedömningarna under Klimat bör en be- Sådant underlag finns inte tillgängligt i de SEBar som
dömning av inverkan på totala emiss- bedömningarna i huvudsak baseras på. I bedömningioner av koldioxid läggas till.
arna pekas därför endast riktning ut och ingen kvantifiering har varit möjlig att göra.
Förutom att redovisa en identifiering, be- I hållbarhetsbedömningen ingår en sådan redovisning.
skrivning och bedömning av eventuella
rimliga planförslag, så bör även en översiktlig redovisning göras av viktigare vägval som gjorts vid beslut om inriktning
och vidare i planframtagandet och vilka
alternativ som då valts bort.
Förslaget innehåller många kriterier under rubrikerna Hälsa och Landskap. Det
finns en risk att alltför många kriterier kan
göra bedömningen omfattande och svåröverskådlig, och rekommenderar Regionen att utifrån de miljöaspekter som
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan se över vilka kriterier som är
viktigast och fokusera på dem. Detta kan
göra det lättare att använda miljökonsekvensbeskrivningen som ett verktyg i
planutformningen och löpande bedömning av alternativ. Bedömningen ska göras för planen och inte enskilda objekt.

Resultaten av bedömningarna presenteras i en bedömningsmatris där den samlade bedömningen på högre
nivå går att utläsa. I rapporten kommer också slutsatser
att dras avseende helheten i de olika planförslag och
inte på enskilda objekt.
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Bilaga 2: Bedömningsmatriser
Nollalternativ

ÅTGÄRDER

ÅVS

Övr

Enskilda vägar

Övrigt behov och
brister

Trafiksäkerhet och effektivitet

Väg 230 korsning,
sidområde
Hammarbykorset

Trafiksäkerhet
och miljö

Statlig medfinans
kommunalt vägnät

Gång- och cykel

Tillgänglighetsanpasssning hpl

Kollektivtrafik

Övrigt behov och
brister

Övrigt behov och brister

Infart Strängnäs
E20

Väg 53 Genomfart
Eskilstuna

Förbifart Flen väg
55

Väg 218
Vagnhärad - Trosa

Väg 55 DunkerBjörndammen

Väg 53 Infart
Eskilstuna

Infart Västra Trosa

Väg 57 Gnesta-E4

FOKUSOMRÅDE ASPEKTER

Östra infarten
Nyköping
Väg 223 Mariefred
läggesta
Västerleden
Eskilstuna Kvicksund
Tystberga

Cykel
statligt
vägnät

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Generell tillgänglighet

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder

Jämställdhet

Jämställdhet

Personer med funktionsnedsättning

Barnperspektiv

Barn, äldre och
personer med
funktionsnedsättning

Äldreperspektiv

Jämlikhet

Socioekonomiska
förutsättningar

Kollektivtrafik, gång och
cykel

Andelar och relativ
attraktivitet för
kollektivtrafik, gång
och cykel

Klimat

Klimat

Hälsa

Hälsa

Landskap

Landskap

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet
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Nodalternativ

ÅTGÄRDER

ÅVS

Övr

Enskilda vägar

Övrigt behov och
brister

Hammarbykorset

Trafiksäkerhet och effektivitet

Väg 230 korsning,
sidområde

Trafiksäkerhet
och miljö

Tillgänglighetsanpassning hpl

Gång- och cykel

Statlig medfinans kommunalt
vägnät

Kollektivtrafik

Övriga behov och
brister

Tystberga
Övriga behov och

Näckrosleden

Kungsladugårdsle
den väg 52

Västerleden

Väg 223 Mariefred
läggesta

Östra infarten
Nyköping

Väg 53 Genomfart
Eskilstuna

Väg 218
Vagnhärad - Trosa

Väg 53 Infart
Eskilstuna

Infart Västra Trosa

Väg 57 Gnesta-E4

FOKUSOMRÅDE ASPEKTER

EskilstunaKvicksund

Cykel statligt
vägnät

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Generell tillgänglighet

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder

Jämställdhet

Jämställdhet

Personer med funktionsnedsättning

Barnperspektiv

Barn, äldre och
personer med
funktionsnedsättning

Äldreperspektiv

Jämlikhet

Socioekonomiska
förutsättningar

Kollektivtrafik, gång och
cykel

Andelar och relativ
attraktivitet för
kollektivtrafik, gång
och cykel

Klimat

Klimat

Hälsa

Hälsa

Landskap

Landskap

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet
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Stråkalternativ

ÅTGÄRDER
Övr

ÅVS
Enskilda vägar

Övrigt behov och
brister

Hammarbykorset

Trafiksäkerhet och
effektivitet

Väg 230 korsning,
sidområde

Trafiksäkerhet
och miljö

Statlig
medfinans
kommunalt
vägnät

Gång- och cykel

Tillgänglighetsanpasssning hpl

Övrigt behov och
brister

Tystberga

Kollektivtrafik

Övrigt behov och brister

Kungsladugårdsleden väg 52

Västerleden

Väg 223 Mariefred
läggesta

Östra infarten
Nyköping

Väg 53 Genomfart
Eskilstuna

Förbifart Flen väg
55

Väg 218
Vagnhärad - Trosa

Väg 55 DunkerBjörndammen

Infart Eskilstuna

Väg 57 Gnesta-E4

FOKUSOMRÅDE ASPEKTER

Näckrosleden

Cykel
statligt
vägnät

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Generell tillgänglighet

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder

Jämställdhet

Jämställdhet

Personer med funktionsnedsättning

Barnperspektiv

Barn, äldre och
personer med
funktionsnedsättning

Äldreperspektiv

Jämlikhet

Socioekonomiska
förutsättningar

Kollektivtrafik, gång och
cykel

Andelar och relativ
attraktivitet för
kollektivtrafik, gång
och cykel

Klimat

Klimat

Hälsa

Hälsa

Landskap

Landskap

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet
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Nollalternativ för jämförelse mot slutligt planförslag

ÅTGÄRDER

ÅVS

Övr

Enskilda vägar

Övrigt behov och
brister

Trafiksäkerhet och effektivitet

Väg 230 korsning,
sidområde
Hammarbykorset

Trafiksäkerhet
och miljö

Statlig medfinans
kommunalt vägnät

Gång- och cykel

Tillgänglighetsanpasssning hpl

Kollektivtrafik

Övrigt behov och
brister

Övrigt behov och brister

Infart Strängnäs
E20

Väg 53 Genomfart
Eskilstuna

Förbifart Flen väg
55

Väg 218
Vagnhärad - Trosa

Väg 55 DunkerBjörndammen

Väg 53 Infart
Eskilstuna

Infart Västra Trosa

Väg 57 Gnesta-E4

FOKUSOMRÅDE ASPEKTER

Östra infarten
Nyköping
Väg 223 Mariefred
läggesta
Västerleden
Eskilstuna Kvicksund
Tystberga

Cykel
statligt
vägnät

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Generell tillgänglighet

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder

Jämställdhet

Jämställdhet

Personer med funktionsnedsättning

Barnperspektiv

Barn, äldre och
personer med
funktionsnedsättning

Äldreperspektiv

Jämlikhet

Socioekonomiska
förutsättningar

Kollektivtrafik, gång och
cykel

Andelar och relativ
attraktivitet för
kollektivtrafik, gång
och cykel

Klimat

Klimat

Hälsa

Hälsa

Landskap

Landskap

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet
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Slutligt planförslag

ÅTGÄRDER

ÅVS

Enskilda vägar

Övrigt

Trafiksäkerhet,
trimningsåtgärder,
näringslivssatsning

Övr åtgärder
kommunalt vägnät

Östra infarten

Statlig medfinans kommunalt vägnät
Kommunalt nät inkl.
resecentrum

Övr åtgärder statlig
väg

Kollektivtrafik

Satsning enligt
utredningar

Näckrosleden
Övriga behov och
brister

Kungsladugårdsleden
väg 52

Östra infarten
Nyköping

Infart Strängnäs E20

Väg 53 Genomfart
Eskilstuna

Förbifart Flen väg 55

Väg 218 Vagnhärad Trosa

Väg 55 DunkerBjörndammen

Väg 53 Infart
Eskilstuna

Väg 57 Gnesta-E4

FOKUSOMRÅDE ASPEKTER

Kvicksund-Tumbo
Hällby-Gröndal

Cykel statligt
vägnät

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Generell tillgänglighet

Tillgänglighet regionalt och
mellan länder

Jämställdhet

Jämställdhet

Personer med funktionsnedsättning

Barnperspektiv

Barn, äldre och
personer med
funktionsnedsättning

Äldreperspektiv

Jämlikhet

Socioekonomiska
förutsättningar

Kollektivtrafik, gång och
cykel

Andelar och relativ
attraktivitet för
kollektivtrafik, gång
och cykel

Klimat

Klimat

Hälsa

Hälsa

Landskap

Landskap

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet
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Samarbetsavtal mellan Samverkarna och Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ekonomiskt stöd till Samverkarna med 75 000:- per år
under 2022 samt 2023. Finansiering tas ur befintlig budget för näringslivsansvarig.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen redovisar utvärdering
av samarbete och resultat i Q4 2023 innan beslut om eventuell förlängning tas.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun och Samverkarna vill gemensamt arbeta för att stärka och
utveckla näringslivet i kommunen. Genom samverkan mellan kommunen och
Samverkarna och dess medlemsföretag kan vi uppnå bättre resultat för att få till ett
bättre företagsklimat än om var och en arbetar för sig. Genom att tillföra ett
ekonomiskt stöd och ett samarbetsavtal mellan parterna möjliggör vi för Samverkarna
att arbeta mer renodlat mot företagen i kommunen. Stödet möjliggör för föreningen att
anställa en samordnare som leder arbetet. Detta stöd kommer tillsammans med stöd
från regionen att möjliggöra för Samverkarna att mer koncentrerat arbeta mot
företagen med olika typer av aktiviteter som ska stärka samverkan i Vingåkers
näringsliv. Detta stöd ligger utanför kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-04
Handläggare

Susanna Oom Samuelsson
0151- 19270
Susanna.Samuelsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/666

Samarbetsavtal mellan Samverkarna och Vingåkers
Kommun
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsen att besluta
1.

Att bevilja ekonomiskt stöd till Samverkarna med
75 000:- per år under 2022 samt 2023. Finansiering tas ur befintlig budget för
näringslivsansvarig.

2.

Att kommunledningsförvaltningen redovisar utvärdering av samarbete och
resultat i Q4 2023 innan beslut om eventuell förlängning tas.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun och Samverkarna vill gemensamt arbeta för att stärka och
utveckla näringslivet i kommunen. Genom samverkan mellan kommunen och
Samverkarna och dess medlemsföretag kan vi uppnå bättre resultat för att få till ett
bättre företagsklimat än om var och en arbetar för sig. Genom att tillföra ett
ekonomiskt stöd och ett samarbetsavtal mellan parterna möjliggör vi för Samverkarna
att arbeta mer renodlat mot företagen i kommunen. Stödet möjliggör för föreningen att
anställa en samordnare som leder arbetet. Detta stöd kommer tillsammans med stöd
från regionen att möjliggöra för Samverkarna att mer koncentrerat arbeta mot
företagen med olika typer av aktiviteter som ska stärka samverkan i Vingåkers
näringsliv. Detta stöd ligger utanför Kultur- och fritidsnämnden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen och stämts av med
förvaltningschefen för Kulur- och fritid.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
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☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Samverkan är ett av de fokusområden som Vingåkers kommun satt som prioriterat
område (Samverkan/Marknadsföring/Information/LokalEkonomi). Samverkarna heter
den företagarförening som sedan 2015 verkar i Vingåkersbygden. Föreningen vänder
sig till företag, föreningar och andra som vill vara med och verka för ett starkt
Vingåker. Vingåkers kommun och Samverkarna vill gemensamt arbeta för att stärka
och utveckla näringslivet i kommunen. Genom samverkan mellan kommunen och
Samverkarna och dess medlemsföretag kan vi uppnå bättre resultat för ett bättre
företagsklimat än om var
och en arbetar för sig. Föreningen ska vara en möjliggörare för nätverkande inom
näringslivet i Vingåkers kommun. Föreningen ska också vara en port till
kontakter/tillväxtsamordnare runt om i övriga regionen med extra fokus på kontaktnät
inom KFV. Samverkarna och kommunen avser att samordna ett antal arrangemang, av
typen möten/seminarier för att få en dialog och samverkan kring frågor om
utveckling och företagsklimat i kommunen.
Samverkarnas ändrade arbetssätt som möjliggörs genom bland annat medel från
kommunen leds av en samordnare som är underställd en styrelse utvald av
medlemmarna. I rollen som samordnare/koordinator rapporterar samordnaren till
föreningens styrelse och har föreningens syfte, vision och verksamhetsplan som
ramverk för sitt uppdrag. Grunduppdragets omfattning och tid beslutas av styrelsen.
Förslagsvis 20-40% av en heltid. Kommunens bidrag står för en del av intäkterna men
även stöd från andra aktörer, medlemsavgifter och arrangemang.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen ska bevilja ekonomiskt stöd till
Samverkarna. Det finns synergier att uppnå i kommande samarbeten och projekt. Ett
samarbetsavtal upprättas mellan parterna som ska efterföljas. Gemensam utvärdering
av samarbete och resultat sker årligen och sammanställs skriftligen
av kommunens näringslivsansvarige.
Ekonomiska konsekvenser
Det ekonomiska stödet innefattar en kostnad om 75 000 kr per år under 2022 och
2023. Pengarna tas ur näringslivsansvariges befintliga budget.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Att ge ekonomiskt stöd till Samverkarna
möjliggör landsbygdsutveckling.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Att bevilja ekonomiskt stöd till Samverkarna ökar
förutsättningarna för inkludering och samverkan
vilket bidrar till detta mål.
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Att bevilja ekonomiskt stöd till Samverkarna ökar
förutsättningarna för inkludering och samverkan
vilket bidrar till detta mål.

Att bevilja ekonomiskt stöd till Samverkarna ökar
förutsättningarna för inkludering och samverkan
vilket bidrar till detta mål.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att bevilja ekonomiskt stöd till Samverkarna ökar
förutsättningarna för inkludering och samverkan
vilket bidrar till detta mål.

"[Klicka och skriv]"

Att bevilja ekonomiskt stöd till Samverkarna ökar
förutsättningarna för inkludering och samverkan
vilket bidrar till detta mål.

Att bevilja ekonomiskt stöd till Samverkarna ökar
förutsättningarna för inkludering och samverkan
vilket bidrar till detta mål.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att bevilja ekonomiskt stöd till Samverkarna ökar
förutsättningarna för inkludering och samverkan
vilket bidrar till detta mål.

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Revidering av avtalet Samordnare av lokala
servicefunktioner
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta bifogat förslag till reviderat innehåll för
servicepunktsavtal.
Sammanfattning av ärendet
2014 antog kommunstyrelsen ett servicepunktsavtal, ett uppdragsavtal som en
bygdeförening och eller butik kan teckna med kommunen för att tillhandahålla en
lokal servicepunkt. Då innehållet i uppdragen inte stämmer överens med lokala
förutsättningar och behov i kommunens småorter, arbetades ett nytt avtalsförslag fram
under 2020. Arbetet gjordes av kommunens samhällsstrateg och landsbygdsutvecklare
tillsammans med de lokala utvecklingsgrupperna. Förslaget till nytt avtal gick från att
vara en lokal servicepunkt till att vara samordnare av lokala servicefunktioner.
Under 2021 har avtalet reviderats, med avsikt att avtalspunkterna ännu mer träffsäkert
ska bidra till lokal service samt bidra till att nå kommunens mål för
landsbygdsutveckling och service. Enligt det nya förslaget riskerar inte delar i avtalet
att överlappa med övriga kommunala bidragsformer som tidigare.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-08
Befintligt avtal för samordnare av lokala servicefunktioner
Förslag på reviderat avtal för samordnare av lokala servicefunktioner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-23
Handläggare

Elin.Ostensson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/667

Revidering av avtalet Samordnare av lokala
servicefunktioner
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att besluta att:
1.

anta bifogat förslag till reviderat innehåll för servicepunktsavtal.

Beskrivning av ärendet

2014 antog kommunstyrelsen ett servicepunktsavtal, ett uppdragsavtal som en
bygdeförening och eller butik kan teckna med kommunen för att tillhandahålla en
lokal servicepunkt. Då innehållet i uppdragen inte stämmer överens med lokala
förutsättningar och behov i kommunens småorter, arbetades ett nytt avtalsförslag
fram under 2020. Arbetet gjordes av kommunens samhällsstrateg och
landsbygdsutvecklare tillsammans med de lokala utvecklingsgrupperna. Förslaget
till nytt avtal gick från att vara en lokal servicepunkt till att vara samordnare av
lokala servicefunktioner.
Under 2021 har avtalet reviderats, med avsikt att avtalspunkterna ännu mer
träffsäkert ska bidra till lokal service samt bidra till att nå kommunens mål för
landsbygdsutveckling och service. Enligt det nya förslaget riskerar inte delar i
avtalet att överlappa med övriga kommunala bidragsformer som tidigare.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samhällsstrateg och landsbygdsutvecklare. Ärendet har
även slutligen beretts av Lokalt utvecklingsforum (LUF).
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Bakgrund

Under projektet InnoV – Innovativa servicelösningar i Högsjö (2013-2014)
arbetades det fram ett förslag på ett uppdragsavtal som föreningar kan teckna med
kommunen att vara en servicepunkt för den lokala bygden. Hösten 2014 antog
kommunstyrelsen detta avtal som idag heter Servicepunktsavtal. Man satte även upp
målet att det skulle starta servicepunkter på samtliga av kommunens småorter.
Under det pågående utvecklingsarbetet inom landsbygdsutveckling tillsammans
med samtliga småorter och deras lokala arbete med lokala utvecklingsplaner
(LUP), har det visats sig att innehållet i servicepunktsavtalet inte varit optimalt. De
uppdrag man inom servicepunktsavtalet kan ta på sig som förening är idag starkt
beroende av att det finns en fysisk plats för ändamålet. I princip är det svårt att
skapa en servicepunkt idag där det inte finns en butik eller liknande. Detta
utesluter flertalet av kommunens småorter att skapa den formen av
servicepunkter. Under utvecklingsarbetet har det även framkommit mer detaljerat
vad för typ av service som är viktigast, och hur man själv ser på vad varje
lokalsamhälle skulle ha mest nytta av.
Utifrån dessa kunskaper har kommunens samhällsstrateg och
landsbygdsutvecklare även stämt av med andra verksamheter inom kommunen
vad en förening kan söka och få i andra typer bidrag för olika aktiviteter. Ett nytt
förslag på innehåll som är mer relevant för bygderna togs fram till och antogs av
Lokalt utvecklingsforum 9 oktober 2019. I det nya förslaget som togs fram är
aktiviteterna som föreningen kan teckna uppdragsavtal av en mer samordnande
karaktär för servicelösningar och matchar de lokala behoven och önskemålen
bättre. Därav föreslogs även ett namnbyte på avtalet utöver innehållet, som bättre
beskriver vad det innehåller till Samordnare för lokala servicefunktioner.
Till Lokalt utvecklingsforum den 27 oktober 2021 har avtalet åter reviderats.
Detta med anledning av att göra de möjliga avtalspunkterna ännu mer träffsäkra i
det lokala utvecklingsarbetet och öka tillgången till mer lokal service. Samt
undvika att bidrag överlappar de som kan sökas från Kultur- och
fritidsförvaltningen. De olika avtalspunkterna har även förtydligats med syfte där
det går att läsa exempelvis vilka målgrupper som avses för insatsen. Därtill har
arbetet med förslag till en ny LEADER-strategi pågått i LEADER Södermanland.
Sett till det nya förslaget för en kommande LEADER-strategi så ligger det
reviderade avtalet för Samordnare för lokala servicefunktioner i linje med detta. Det
reviderade avtalet godkändes av Lokalt utvecklingsforum 2021-10-27, som skickar
avtalet vidare till politiken.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunen beslutar att anta förslaget på ändring
av uppdragens innehåll i avtalet Samordnare av lokala servicefunktioner.
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Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till ändring av avtalet Samordnare av lokala servicefunktioner medför att den
totala budgeten för avtalet minskar. Om en utvecklingsgrupp valde att ingå avtal
under samtliga avtalspunkter i det tidigare avtalet var summan som Vingåkers
kommun betalade ut 63 000 kronor (inklusive kostnader till tjänsteleverantörer). I
2021-års reviderade avtal för Samordning av lokala servicefunktioner är den totala
kostnaden för samtliga avtalspunkter 47 000 kronor. Detta beror på att en punkt
där kostnaden för tjänsteleverantör har strukits.
Det innebär att den aktuella revideringen av avtalet för Samordning av lokala
servicefunktioner har lägre totalkostnad på 16 000 kronor.
Bilagor

Bilaga 1. Befintligt avtal Samordnare för lokala servicefunktioner.
Bilaga 2. Reviderat förslag till avtal för Samordnare av lokala servicefunktioner.
Beslutet skickas till
Samhällsstrateg, Landsbygdsutvecklare

Elin Östensson
Landsbygdsutvecklare
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.

Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Genom att revidera och arbeta om möjliga
avtalspunkter förbättras och effektiviseras det
lokala utvecklingsarbetet. Bland annat har en
avtalspunkt tagits bort. Det innebär en
minskad totalbudget då en tjänsteleverantörs
kostnad har strukits. Det reviderade avtalets
totalbelopp ligger på 47 000 kronor jämfört
med tidigare 63 000 kronor.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

För att de lokala utvecklingsgruppernas
arbete och engagemang ska ge ännu mer
effekt behöver den kommunala stöttningen
vara välriktad och tydlig. Genom att erbjuda
möjlighet till anpassad service som matchar
lokala behov och efterfrågan.
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Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Att vara med och påverka sin närmiljö stärker
individers handlingsberedskap. Och om
utvecklingen påverkas underifrån blir den
automatiskt mer förankrad. Det leder till att fler
får chans att känna sig inkluderade och
välbefinnandet ökar.
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"[Klicka och skriv]"

Att påverka sin omgivning på samma villkor stärker
jämställdheten. Och att bidra till den lokala
utvecklingen efter eget intresse, förmåga och
resurser stärker den lokala gemenskapen.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Genom att tillhandahålla mer lokal och nära service
skapas hållbara bygder med minskade transporter.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Nuvarande- och framtida boende i Vingåkersbygden påverkas av möjligheten
till av lokal service.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?

För att livskvalitén ska upplevas som god behöver grunderna för lokal service
finnas lokalt.
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Avtal där XXX åtar sig att vara samordnare av lokala servicefunktioner
Parterna XXX och Vingåkers kommun ingår härmed avtal om att XXX från och med den
20xx-xx-xx åtar sig att samordna lokala servicefunktioner enligt tabellen nedan. Syftet
är att stimulera service och aktivitet i alla delar av Vingåkersbygden.
Att samordna lokala servicefunktioner innebär att en förening åtar sig vissa uppdrag
och för det erhålles en ersättning för det ideella arbetet åtagandet innebär. Pengarna
ska inte täcka kostnaderna för aktiviteten i sig och kan alltså användas i föreningens
övriga verksamhet. Utöver ersättningen för det ideella arbetet betalar kommunen vissa
kostnader direkt till tjänsteleverantör, även om tjänsten nyttjas av bygden och
administreras av föreningen.
Som samordnare av lokala servicefunktioner väljer föreningen vilka av uppdragen i den
nedanstående tabellen som ska genomföras och som de därmed får ersättning och eller
kostnadstäckning för. Avtalet tecknas på två år med möjlighet till förlängning årsvis.
Ersättningen utbetalas årsvis i förskott senast 30 dagar efter att avtalet skrivits på, och
fortsättningsvis innan januari månads utgång.
Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid. Ersättningen återbetalas då mot
återstående kontraktstid.

För att vara samordnare av lokala servicefunktioner åtar sig XXX dessutom att…
✓ … delge kommunen en kortfattad verksamhetsplan för de kommande 12
månaderna. Detta gör att olika funktioner och aktiviteter kan samordnas på ett
smart sätt.
✓ …informera och marknadsföra servicefunktioner och aktiviteter på så sätt att
hela bygden har möjlighet att ta del av dessa.
✓ …efter 12 månader delge kommunen en kortfattad verksamhetsberättelse.
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Åtagande
Arrangera och
marknadsföra bygdefika
minst 20 gånger under
ett år.
Anordna minst tre
aktiviteter under ett år
specifikt riktade och
marknadsförda mot
Vingåkersbygdens barn
och/eller unga.
Använda och
marknadsföra digital
tjänst för samordning av
pakettransporter till
lokala skåp.

Använda och
marknadsföra digital
tjänst för
mobilsamåkning till- och
från samt inom bygden.

Ersättning
10 000 kr/ år

Genomförande
Föreningen
ansvarar.

5 000 kr / år

Föreningen
ansvarar.

3000kr / år

- Kommunen
tecknar avtal med
tjänsteleverantör.

Utförande part

Kommunen
avtalar med
tjänsteleverantör - Föreningen
till en kostnad av ansvarar för
18 000 kr / år
samordning kring
användningen av
tjänsten.
3 000 kr / år
- Kommunen
tecknar avtal med
Kommunen
tjänsteleverantör.
avtalar med
tjänsteleverantör - Föreningen
till en kostnad av ansvarar för
24 000 kr / år
samordning kring
användning av
tjänsten.

Utbetalning vid tecknande av samtliga punkter: 63 000 kr/år (varav totalt: 21 000 kr /
år utbetalas direkt till föreningen).
Vingåker: 20xx-xx-xx
Vingåkers kommun

Ansvarig part

________________________________

________________________ __________
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Avtal där XXX åtar sig att vara samordnare av lokala servicefunktioner
Parterna XXX och Vingåkers kommun ingår härmed avtal om att XXX från och med den
20xx-xx-xx åtar sig att samordna lokala servicefunktioner enligt tabellen nedan. Syftet
är att stimulera service och delaktighet i alla delar av Vingåkersbygden.
Att samordna lokala servicefunktioner innebär att en lokal utvecklingsgrupp/förening
åtar sig vissa uppdrag och för det erhålles en ersättning för det ideella arbetet
åtagandet innebär. Pengarna behöver inte täcka kostnaderna för aktiviteten i sig och
kan alltså användas i föreningens övriga verksamhet. Utöver ersättningen för det ideella
arbetet betalar kommunen vissa kostnader direkt till tjänsteleverantör, även om tjänsten
nyttjas av bygden och administreras av föreningen.
Som samordnare av lokala servicefunktioner väljer utvecklingsgruppen/föreningen vilka
av uppdragen i den nedanstående tabellen som ska genomföras och som de därmed får
ersättning och eller kostnadstäckning för. Avtalet tecknas på två år med möjlighet till
förlängning årsvis. Ersättningen utbetalas årsvis i förskott senast 30 dagar efter att
avtalet skrivits på, och fortsättningsvis innan januari månads utgång.
Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid. Ersättningen återbetalas då mot
återstående kontraktstid.

För att vara samordnare av lokala servicefunktioner åtar sig XXX dessutom att…
✓ … delge kommunen en kortfattad verksamhetsplan för de kommande 12
månaderna. Detta gör att olika funktioner och aktiviteter kan samordnas på ett
smart sätt.
✓ …informera och marknadsföra servicefunktioner och aktiviteter på så sätt att
hela bygden har möjlighet att ta del av dessa.
✓ …efter 12 månader delge kommunen en kortfattad verksamhetsberättelse.
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Åtagande
Arrangera och
marknadsföra bygdefika
minst 20 gånger under
ett år.

Ersättning
10 000 kr/ år

Genomförande
Föreningen
ansvarar.

Verka för den lokala
demokratiutvecklingen
genom riktade insatser
mot en eller flera
målgrupper. I syfte att
öka delaktigheten i det
lokala
utvecklingsarbetet.

5 000 kr / år

Föreningen
ansvarar.

Genomföra en eller flera
insatser för att stärka
samverkan mellan
utvecklingsgruppen och
det lokala näringslivet.

5 000kr / år

Föreningen
ansvarar.

Använda och
marknadsföra digital
tjänst för samåkning tilloch från samt inom
bygden.

3 000 kr / år

Kommunen tecknar
avtal med
tjänsteleverantör.

Utförande part

Kommunen
avtalar med
tjänsteleverantör Föreningen
till en kostnad av ansvarar för
24 000 kr / år
samordning kring
användning av
tjänsten.

Vingåker: 20xx-xx-xx
Vingåkers kommun

Ansvarig part

________________________________

________________________ __________

366

Syfte med avtal för samordnare av lokala servicefunktioner
Vingåker kommuns syfte med att erbjuda möjligheten för lokala utvecklingsgrupper att
teckna avtal för att vara samordnare av lokala servicefunktioner är:
✓ Att öka tillgången till, och fler alternativ för service.
✓ Att skapa förutsättningar för ökad delaktighet för fler medborgare att påverka
sitt närområde.
✓ Att skapa förutsättningar för att erbjuda kommunalservice mer lokalt.
✓ Att skapa förutsättningar för ökad livskvalité och möjligheter till att verka, leva
och bo i Vingåkersbygden.
Syfte med avtalspunkten: Arrangera bygdefika
Genom att uppmuntra utvecklingsgrupperna att arrangera bygdefika kontinuerligt,
skapas mötesplatser och tillfällen för möten. Detta är en viktig del att för känsla av
delaktighet i bygden, när människor möts uppkommer idéer och engagemang skapas.
Genom att arrangera bygdefika i samverkan med kommunen skapas förutsättningar för
olika verksamheter att kunna finnas tillgänglig mer lokalt. Genom
Landsbygdsbibliotekarien kan vi flytta ut bibliotekstjänster som digital support, stöttning
i att arrangera studiecirklar eller föreläsningar. Via denna plattform kan kommunen
sedan utveckla och bygga vidare på sin service, genom att fler tjänstepersoner kan
komma ut på plats i bygderna och finnas mer lokalt.
Syfte med avtalspunkten: Att verka för den lokala demokratiutvecklingen
Genom att uppmuntra utvecklingsgrupperna att aktivt genomföra målgruppsanpassade
insatser ökar demokratin och förankringen av kommunens utvecklingsarbete. Insatserna
som genomförs ska öka målgruppens/målgruppernas förutsättningar att vara med och
påverka sitt lokalsamhälle, och vad som lokalt bör prioriteras i det lokala
utvecklingsarbetet. Det kan röra sig om målgrupper som ofta inte är så aktiva i detta,
som exempelvis ungdomar, personer med funktionsvariationer eller utrikesfödda
svenskar eller andra.
Syfte med avtalspunkten: att stärka samverkan med det lokala näringslivet
Genom att uppmuntra till insatser som leder till att det lokala näringslivet får med sina
behov och förutsättningar i det lokala utvecklingsarbetet, ökar förutsättningarna för
samverkan mellan utvecklingsgrupperna och näringslivet. Det i sin tur leder till ökad
service för boende, bättre förutsättningar att bedriva verksamhet och stärker bygden.
Syfte med avtalspunkten: Tjänst för samåkning
Genom att underlätta och uppmuntra till samåkning, ökar tillgängligheten och fler
alternativ till persontransporter som komplement till kollektivtrafiken. Det skapar även
förutsättningar för minskade transporter samt minskade koldioxidutsläpp i
Vingåkersbygden.
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Revidering av kommunal utvecklings- och serviceplan
KUSP
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till kommunal utvecklingsoch serviceplan för Vingåkersbygden.
Sammanfattning av ärendet
Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans, skola,
hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
”Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med god
tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.”
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för utveckling i
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt satta målen
om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska bidra
till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska plattformen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-08
Förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan med markerade ändringar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-08
Handläggare

Elin Östensson
0151- 193 49
Elin.Ostensson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/668

Revidering av Kommunal utvecklings- och
serviceplan för Vingåkersbygden

Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:

1.

anta bifogat reviderat förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan
för Vingåkersbygden

Sammanfattning av ärendet

Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans,
skola, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
”Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare
och skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med
god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.”
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för utveckling i
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens
alla verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt
satta målen om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska
bidra till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska
plattformen.
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2020 antogs den första Kommunala utvecklings- och serviceplanen. För att
dokumentet ska vara aktuellt har ett årshjul över revideringsprocessen tagits fram.
Detta för att årligen följa upp ändringar i de lokala utvecklingsplanerna, samt
uppföljning av delmålen i den Kommunala service- och utvecklingsplanen. Under
denna process samlas nya behov och förslag upp, samt av checkning av
genomförda insatser.
Revideringsarbetet har genomförts av landsbygdsutvecklaren under 2021. Dels har
dokumentet reviderats med de lokala utvecklingsgrupperna, var för sig, dels har
berörda förvaltningar och tjänstepersoner varit med och påverkat innehållet.
Därefter har en reviderad version sammanställts och skickats ut på remiss till
utvecklingsgrupperna. Under Lokalt utvecklingsforum (2021-10-27) beslutade
representanterna att anta förslaget och skicka vidare det till politiken.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samhällsstrateg och landsbygdsutvecklare tillsammans med
de lokala utvecklingsgrupperna. Ärendet har även beretts av berörda förvaltningar
och Lokalt utvecklingsforum 2021-10-27.

Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Samtliga förvaltningar genom kommunledningen
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☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019 – 2022, den politiska
plattformen, innehåller övergripande mål inom fyra områden; Ekonomi i balans,
skola, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. Den konstaterar bland annat att:
”Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare
och skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med
god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.”
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en strategi för utveckling i
Vingåkersbygden. Det övergripande syftet med strategin är att skapa ett långsiktigt
arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens
alla verksamheter och organisation. Strategin bidrar till att uppnå de politiskt
satta målen om hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska
bidra till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även målen i den politiska
plattformen. För att den ska vara aktuell har en revidering genomförts. Underlaget
till revideringen kommer från de lokala utvecklingsgrupperna och deras
utvecklingsplaner, samt berörda tjänstepersoner inom kommunen.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunen beslutar att anta förslaget för en
kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden.
Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med den kommunala utvecklings- och serviceplanen ryms inom budgeten
för utvecklingsstrategin. Vissa delaktiviteter är projektfinansierade och andra kan
finansieras genom den del av investeringsbudgeten som kommunstyrelsen valt att
öronmärka för lokal utveckling. Det finns även aktiviteter som finansieras via
befintlig driftsbudget. I och med att dessa aktiviteter framgår i denna
handlingsplan så synliggörs kostnaderna på ett transparent
sätt samt visar hur de bidrar till landsbygdsutveckling.
Bilagor
1. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
2. Agenda 2030
3. Barnchecklista

4. Förslag till kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden.
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Beslutet skickas till
Till samtliga nämnder
Landsbygdsutvecklare
Samhällsstrateg

Regina Westas Stedt
Samhällsstrateg
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

Ett genomförande av handlingsplanen i
KUSP leder till ökat inflytande för barn och
unga över sin fritid, säkerhet och livskvalitet.

KUSPen har arbetats fram av lokala
utvecklingsgrupper, vilket innebär att boende
i Vingåkersbygden haft stort inflytande över
hur vi tillsammans skapar bästa
förutsättningar för ökad livskvalitet i
Vingåkersbygden.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Genom att den KUSP har arbetats fram av lokala
utvecklingsgrupper, vilket innebär att boende i
Vingåkersbygden haft stort inflytande över hur vi
tillsammans skapar bästa förutsättningar för ökad
livskvalitet i Vingåkersbygden, som leder till ökat
välbefinnande och god hälsa.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Genom att involvera Vingåkersborna i
utvecklingsarbetet kan vi gemensamt skapa både fler
möjligheter som en mer hållbar utveckling av vår
gemensamma bygd.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn och ungdomar boende i Vingåkersbygden

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

Ungdomars perspektiv på vad som är viktiga frågor för utvecklingen av
Vingåkersbygden har tagits tillvara genom feriearbetande ungdomar 2017,
2018, 2019 som fokuserat på just utveckling av Vingåkersbygden.

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

I utvecklingsarbetet har hänsyn tagit till att villkoren för bra
fritidssysselsättning och service ska vara lika oavsett de ovan nämnda, men
även utifrån var i kommunen man bor, om man bor centralt eller på
landsbygden.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
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På vilket sätt?

Genom att inkluderat ungas synpunkter i utvecklingsarbetet. Men även att
många delar i handlingsplanen för Vingåkersbygdens utveckling handlar om
att främja barn- och ungas möjligheter till bra fritidssysselsättning, tillgång till
service och att det ska vara lika goda förutsättningar oavsett var i kommunen
de bor.
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Kommunal utvecklings- och
serviceplan för Vingåkersbygden
Förslag på ny plan – tillägg markerade med gult
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Förord
I Vingåkers kommun utvecklar vi demokratin. Vi
prövar nya sätt att driva vårt samhällsbygge i nära
samverkan med Vingåkersborna. Den här
utvecklings- och serviceplanen är ett uttryck för det.
Den tar sitt avstamp i den politiskt beslutade
utvecklingsstrategin från 2017. Resultatet rent
strukturellt är en modell som utgår från lokala
utvecklingsgrupper och deras bedömningar av vad
som bör prioriteras de närmaste åren i de olika
geografiska områdena i kommunen. På så sätt möts
de övergripande politiska besluten och de nära och
konkreta åtgärdsförslagen.
Vi som arbetar för kommunen vill hela tiden nå ännu
längre i att skapa det samhälle som Vingåkersborna
vill ha. Därför är det inspirerande och viktigt att vi
arbetar med att utveckla själva demokratin.
Självklart finns det en del utmaningar i det men vi
vågar pröva nya arbetssätt och ser fram mot de
konkreta förbättringarna för Vingåkersborna som
utvecklings- och serviceplanen kommer att innebära.
Vi ser lika mycket fram mot de diskussioner den kan
skapa om vad lokal demokrati är och ska vara.
Ralf Hedin, kommunchef
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1. VARFÖR EN KOMMUNAL UTVECKLINGS- OCH SERVICEPLAN?
Den strategiska inriktningen för mandatperioden
2019 – 2022, den politiska plattformen, innehåller
övergripande mål inom fyra områden:
• Ekonomi i balans
• Skola
• Hållbar tillväxt
• Landsbygdsutveckling
Den konstaterar bland annat att Vingåkersbygden
ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för
fler invånare och skattebetalare, fler
entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett
utbud med god tillgänglighet till offentlig och
kommersiell service.
Kommunfullmäktige antog i november 2017 en
strategi för utveckling i Vingåkersbygden. Det
övergripande syftet med strategin är att skapa ett
långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling,
som ingår som en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation. Strategin bidrar till
att uppnå de politiskt satta målen om hållbar
tillväxt och landsbygdsutveckling.
Den här kommunala utvecklings- och
serviceplanen är en handlingsplan som ska bidra
till att utvecklingsstrategin uppfylls och alltså även
målen i den politiska plattformen

Uppföljning och revidering
Uppföljning och utvärdering av den kommunala
utvecklings- och serviceplanen kommer att
genomföras årligen av kultur- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med
lokalt utvecklingsforum, och därefter redovisas för
politiken. Arbetet visas även för allmänheten under
det årliga Stortinget.
Planen revideras då efter behov och anpassas efter
förändrade förutsättningar. Det främsta syftet med
detta är att rutinmässigt följa upp hur arbetet med de
olika aktiviteterna och delmålen går. Eftersom
delmålen i denna handlingsplan fungerar som
indikatorer för hur arbetet med utvecklingsstrategin
fortgår så kommer de även att följas upp via
kommunens planerings- och uppföljningssystem
Stratsys.

Budget
Arbetet med den kommunala utvecklings- och
serviceplanen ryms inom budgeten för
utvecklingsstrategin. Vissa delaktiviteter är
projektfinansierade och andra kan finansieras genom
den del av investeringsbudgeten som
kommunstyrelsen valt att öronmärka för lokal
utveckling. Det finns även aktiviteter som finansieras
via befintlig driftsbudget. I och med att dessa
aktiviteter framgår i denna handlingsplan så synliggörs kostnaderna på ett transparent sätt samt visar hur
de bidrar till landsbygdsutveckling.

MÅL

• Strategisk inriktning för mandatperioden 2019-2022
• Övergripande områden: Ekonomi i balans, skola, hållbar tillväxt
och landsbygdsutveckling

STRATEGI

• Utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden 2018-2023
• Syfte: Skapa ett långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling

HANDLINGSPLAN

• Kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden med
prioriterade utvecklingsområden

5
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2. VINGÅKERSBYUGDENS UTVECKLINGSSTRATEGI

Vingåkersbygden ska utvecklas och bli Sveriges smartaste landsbygd. Arbetssättet för att nå visionen bygger på
trepartssamverkan (också kallat LEADER-metoden). Då offentliga, privata och ideella aktörer samverkar uppnår
vi störst effekt och skapar demokrati, engagemang, gemenskap och mångfald. Vingåkersbygden är småskaligt
och därmed ska det också ligga nära till hands att samarbeta, organisera smart och kommunicera enkelt med
varandra.
Varje område i Vingåkersbygden arbetar fram lokala utvecklingsplaner (LUP). Dessa kan se ut på lite olika sätt
men gemensamt är att de ska representera invånarnas ambitioner, idéer och behov. En lokal utvecklingsplan är
ett verktyg för att prioritera, organisera och förankra aktiviteter och arbete som gör bygden till en bättre plats att
leva och verka på. Även en arbetsgrupp för de areella näringarna tar fram en variant av en utvecklingsplan, där
deras prioriteringar framgår.
De lokala utvecklingsplanerna ingår i ett större sammanhang. Tillsammans visar de hur invånarna i
Vingåkersbygden vill att framtiden ska se ut, både på kort och lång sikt. Det är en tydlig signal till offentliga,
privata och ideella aktörer som verkar för att skapa utveckling i området.

Varje område i Vingåkersbygden arbetar fram
lokala utvecklingsplaner. Gemensamt är att de ska
representera invånarnas ambitioner, idéer och behov.

6
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Lokalt utvecklingsforum
Lokalt utvecklingsforum (LUF) är ett råd som träffas två gånger om året, i april och i oktober. LUF består av två
representanter från varje utvecklingsgrupp som är verksamma i Vingåkersbygden: Högsjö utvecklingsgrupp,
Byalaget Kreativa Läppe, Österåkers sockenråd, Marmorbyns utvecklingsgrupp, Aktivt Baggetorp, Samverkarna
i Vingåker samt arbetsgruppen för de areella näringarna.
Tillsammans med kommunala tjänstemän behandlar LUF aktuella frågor, exempelvis fördelning av årets
bygdepeng, hur vissa investeringsmedel ska användas och vad de anser är prioriterade frågor för hela
Vingåkersbygden. LUF är en länk mellan kommunen och Vingåkersbygdens invånare. Det är också en resurs för
kommunens politiker och tjänstemän som kan få inspel till och förankra planer och beslut.

Underlag och process för denna handlingsplan
En arbetsgrupp utsedd av Lokalt utvecklingsforum, bestående av representanter för de olika kransorterna,
träffades 13 februari 2020 för att tillsammans ta fram de prioriterade utvecklingsområdena för Vingåkersbygden.
Utgångspunkten för diskussionerna var de lokala utvecklingsplanerna. Med anledning av Coronapandemin
arbetade gruppen därefter på distans och tog fram förslag på delmål och aktiviteter för att uppnå de övergripande
målen inom varje prioriterat område. Areella näringarna bidrog med inspel och kommentarer på framtaget
förslag via mejl.

MEDBORGARFÖRSLAG
Det finns flera sätt att delta i den lokala demokratin och påverka utvecklingen i Vingåkersbygden. Du kan till
exempel ringa eller skicka mejl till kommunens olika tjänstemän och politiker. Den som är folkbokförd i
Vingåkers kommun får dessutom väcka ärende i fullmäktige genom att skriva och skicka in ett så kallat
medborgarförslag. Det gäller även för personer under 18 år och utländska medborgare som inte har rösträtt.
En organisation eller förening har inte möjlighet att lämna in ett medborgarförslag.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR VINGÅKERS KOMMUN
Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen ska bidra till god hushållning med natur-resurser och har en viktig roll som måldokument och vägvisare
mot en mer hållbar framtid.
När den nya översiktsplanen för Vingåkers kommun tas fram så är den kommunala utvecklings- och
serviceplanen ett viktigt underlag eftersom den visar vad kommuninvånarna anser är viktigt vad gäller
Vingåkerbygdens utveckling.

7
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3. VINGÅKERSBYGDEN ÄR EN DEL AV
SÖDERMANLAND, SVERIGE OCH VÄRLDEN
Regionala, nationella och internationella strategier är relevanta också för Vingåkersbygden.
Det är ju här, på lokal nivå, som sådana strategier till slut ska bli verklighet.
Vingåkersbygden är det lokala som existerar i en globaliserad värld – det glokala samhället.

De globala målen, Agenda 2030
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda
2030, en universell agenda som innehåller 17
globala mål för en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030
ska minska fattigdom, orättvisor och
ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen. Om cirka
tio år ska Agenda 2030 och de globala målen ha
uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå.
För att möta dessa utmaningar krävs ett aktivt
arbete, inte minst på lokal nivå. Den strategiska
inriktningen för mandatperioden 2019 - 2023 i
Vingåkers kommun konstaterar att det i varje
politiskt beslut ska framgå hur beslutet bidrar till
tillväxt samt att minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda 2030 finns med. 2021
blev Vingåkers kommun medlem i Glokala
Sverige.

En sammanhållen politik för
Sveriges landsbygder
Det övergripande målet för den sammanhållande
landsbygdspolitiken är att den ska leda till En
livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter
till företagande, arbete, boende och välfärd som
leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela
landet.
Landsbygdspolitiken har följande tre delmål:
• Hållbar tillväxt
• Cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och
hållbart utnyttjande av naturresurser.
• Attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder.

8
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Sörmlandsstrategin
Sörmlandsstrategin 2020 är länets strategi för det
regionala utvecklingsarbetet. Enligt
Sörmlandsstrategin är tillgången till bland annat
arbetsmarknad, utbildning, sjukvård och goda
livs- och boendemiljöer avgörande för att skapa
en region som kan attrahera, behålla och utveckla
såväl kompetens som företag och kapital.

Regionalt serviceprogram för
Södermanlands län
Det regionala serviceprogrammet ska bidra till att
synliggöra landsbygdsperspektivet i den
regionala utvecklingen. Det ska stödja och
stimulera arbetet med kommersiell och offentlig
service i Södermanlands landsbygder. Det är
dock i första hand tillgången till kommersiell
service i form av dagligvaror och drivmedel som
ska vara utgångspunkten för programmets
insatser. Av särskild vikt är också att bevara och
främja den infrastruktur som är
grundförutsättningen för service till boende och
företag.

En livsmedelsstrategi för
Södermanland 2019 - 2030
Det övergripande syftet med den regionala
livsmedelsstrategin är att livsmedelsproduktionen
till år 2030 ska ha ökat betydligt, att den är
hållbar och ger möjlighet till tillväxt och ökad
lönsamhet. För att vi ska nå dit till år 2030
behövsinsatser på flera områden. Maten och
produktionen måste lyftas och ta mer plats i både
näringsliv, politik och i hemmen.
I strategin finns fem områden som är särskilt
viktiga att arbeta med:
• Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
• Regler och villkor
• Förutsättningar för företagande
• Sörmländsk matidentitet
• Ökad hållbar produktion

Säfstaholms slott
9
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4.

NÅGOT OM VINGÅKERSBYGDEN

Kläder är en viktig del av Vingåkers historia. Från
1900-talets konfektionsindustri (fabrikstillverkade
kläder) och fram till dagens Factory Outlet. De
färgrika folkdräkterna från Vingåker och Österåker är
bland de äldsta i Sverige. Dräkterna tillhörde
bönderna och bars fram till mitten av 1800-talet. Än
idag är intresset stort kring de flera hundra år gamla
folkdräkterna.
När järnvägen Västra stambanan mellan Stockholm
och Göteborg anlades 1862 lyckades
Vingåkersgreven Gustaf Trolle-Bonde få igenom att
ett stationshus skulle placeras centralt i hans park i
Vingåker. Efter ett uppehåll sedan 70-talet fick
Vingåker 2003 återigen tågstopp vilket underlättar
pendling till och från orten och gynnar utvecklingen.
Närheten till vacker natur präglar Vingåkersbygden.
Här finns vandringsstigar som bjuder på natursköna
miljöer och ett rikt djurliv. Bland annat så finns tre
naturreservat: Igelbålen strax norr om Vingåker samt
Perstorpsskogen och Tomsängen i närheten av
Högsjö. Här finns också många sjöar och sju
kommunala badplatser.

På flera håll runt om i Vingåkersbygden finns
kulturhistoriska miljöer. Bland dessa kan nämnas
Högsjös bruksområde och den ovanliga Fataburen.
Den användes tidigare som lagring av kläder och
annan dyrbar egendom. I Vingåker centralort finns
det nyrenoverade slottet Säfstaholm. Det etablerades
redan under 1600-tal och påbörjade sin storhetstid
under 1790. Även Österåker är en gammal genuin
landsbygd, klassad som riksintressant av
Riksantikvarieämbetet på grund av de gamla byarna.
Orten Läppe, vid Hjälmarens södra strand, finns
beskriven redan från 1600-talet. Här fanns då
verksamhet i form av järntillverkning – bland annat
kanonkulor för den svenska krigsmakten.
Marmorbyn är uppbyggd kring brytningen av
Gropptorpsmarmor som använts till jordbrukskalk,
byggnadssten och senare till fasadbeklädnad,
trappor, golv och mortlar. Byn Baggetorp blev
genom västra stambanas utbyggnad och
järnvägsstationens tillkomst år 1887 utlastningsplats
för bygdens produkter. Under början av 1900-talet
var det förutom jord- och skogsbruksprodukter även
marmor från Gropptorps stenindustri som fördes till
Baggetorp för vidare befordran.

LITE SIFFROR OM VINGÅKERSBYGDEN
• Vingåkersbygden är till ytan 370 kvadratkilometer stort. Ungefär två tredjedelar består av skogsmark och här finns även
mycket åker- och betesmarker.
• 9 144 personer bodde i Vingåker 2021. En majoritet bor i småhus eller villor. Lite drygt en fjärdedel av invånarna bor i
flerbostadshus (lägenheter), varav de flesta i hyresrätter.
• 44 är den genomsnittliga åldern i kommunen.
• 2306 personer både bor och arbetar i Vingåkers kommun.
• 930 personer pendlar till kommunen för att jobba och 1723 pendlar till en annan kommun för att jobba.
• Vingåkersborna äger tillsammans 5 084 bilar.
• Vingåkersbiografen är en av Sveriges allra äldsta biografer som fortfarande används.
• 65 % av invånarna i Vingåkersbygden bor i kollektivtrafiknära läge* (2017).
*Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress.
Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar
mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB
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Vision för Vingåkersbygden
Den 18 april 2016 antog kommunfullmäktige en varumärkesplattform för Vingåkers kommun. Den syftar till att
vi gemensamt och strategiskt ska lyfta det som är attraktivt med Vingåkers kommun. Samtidigt visar
varumärkesplattformen vad vi behöver utveckla och förbättra för att bli ännu mer attraktiva. Underlaget till
varumärkesplattformen var omfattande och kom från enkäter, workshops och öppna möten med
kommuninvånare, företag och anställda inom organisationen.
Arbetet mynnade ut i en vision för Vingåkersbygden som skulle fånga kärnan i vår strävan, vad vi vill uppnå och
hur vi vill uppfattas på lång sikt.
Vi lovade att Vingåkersbygden ska bli Sveriges smartaste landsbygd. Detta ligger till grund för
utvecklingsstrategin, vars syfte är att skapa ett långsiktigt arbete med landsbygdsutveckling för att uppnå denna
vision. Med landsbygdsutveckling menar vi utveckling av den rena landsbygden, de mindre tätorterna samt
Vingåker centralort. Vi är en landsbygdskommun – och det är vi stolta över.
Vi menar även utveckling av själva kommunorganisationen, det vill säga att vi även internt måste samverka och
jobbasmartare för att uppnå de politiskt uppsatta målen. Det betyder att denna kommunala utvecklings- och
serviceplan även tar hänsyn till kommunorganisationens vision och värdegrund: våga, ansvar, respekt och
stolt.

DEN SMARTA VINGÅKERSBYGDEN
• Vi är drivna och ansvarstagande
• Vi ger ett välkomnande och trivsamt intryck
• Vi samverkar för en bättre framtid
• Vi ställer snabbt om till en modern landsbygd
Till oss kommer du för ett hållbart liv på landet.

Ortsnamnet Vingåker är känt i skrift från år 1314 som
Wikinghaker vilket syftar på en forntida samlingsplats
vid ett större vattenrikt område. Runt om i kommunen
vittnar fornlämningar om att detta var en attraktiv plats
att leva och bo på under medeltiden.
I småskaliga Vingåkersbygden finns företag inom
många branscher och flera exempel på framgångsrikt
företagande.
I Vingåkersbygden finns ett aktivt föreningsliv som
tillsammans bidrar till kulturliv, folkbildning, idrott, hälsa
och friluftsliv. De ger också barn och ungdomar meningsfull
sysselsättning, ett socialt ansvarstagande och engagemang.

11
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Fram hit har vi gått igenom
bakgrund, syfte och
sammanhang för detta
dokument.
Nu går vi vidare till själva kärnan
i utvecklings- och serviceplanen,
alltså vad som ska göras!

12
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5. SERVICE I VINGÅKERSBYGDEN

Insatser som syftar till en god tillgång till
kommersiell och offentlig service har betydelse
för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo
och arbeta, starta och driva företag samt besöka
som turist.

Det är människorna som bor i Vingåkersbygden
som bäst vet vilken service de behöver och hur
den ska tillhandahållas. Deras behov och
prioriteringar framkommer i de lokala
utvecklingsplanerna.

I det regionala serviceprogrammet för
Södermanlands län konstateras att traditionella
servicelösningar i allt högre utsträckning ersätts
av kommersiell och offentlig service i samverkan.
För att kunna utveckla eller behålla servicen på
landsbygden behövs alltså bättre samverkan, ett
helhetstänk och en strävan efter lokalt anpassade
lösningar.

För att utveckla servicen i Vingåkersbygden
enligt behov och lokala förutsättningar krävs att
alla aktörer tar initiativ och ansvar. Vi tror på att
en nära samverkan mellan offentliga, privata och
ideella aktörer leder till att servicen kan upprätthållas och utvecklas.

Dagligvaruhandel, drivmedel och IT-infrastruktur
är områden som prioriteras i det regionala
serviceprogrammet för Södermanlands län. I
Vingåkersbygden finns nu ett väl utbyggt
bredbandsnät. Med den digitala infrastrukturen på
plats finns förutsättningar för att utveckla annan
service på ett smart sätt.

Denna kommunala utvecklings- och serviceplan
ska genom de prioriterade utvecklingsområdena
bidra till att nå målet om en hög upplevd service
i Vingåkersbygden.

I den strategiska inriktningen
för mandatperioden fastställs
följande mål:
Boende och verksamma i Vingåkersbygden
upplever att livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

13
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Denna kommunala utvecklings- och serviceplan ska, genom de prioriterade utvecklingsområdena bidra till att nå
målet om en hög upplevd service i Vingåkersbygden.
Här nedan finns ett antal tabeller som visar vilken service som finns idag i Vingåkersbygdens olika orter. Dessa
är uppdelade i offentlig, kommersiell och annan service. På så sätt breddas förståelsen av vad service innebär.
Den sista tabellen (nr. 4) listar efterfrågad service som framkommit i lokala utvecklingsplaner och annan
medborgardialog.

Offentlig service i Vingåkersbygden
Högsjö

Läppe

Österåker

Marmorbyn

Baggetorp

Vingåker

Kommunal
skola f-6,
förskola och
fritidshem

Trollkojans
förskola
(kooperativ)

Österåkersb
ygdens
friskola och
fritidshem
Kommunal
förskola
Idrottshall

Kommunal skola
f-6, förskola och
fritidshem

Kommunal
förskola

Kommunala
grundskolor,
förskolor och
fritidshem

Idrottshall

Idrottshall

Bibliotek 1
dag/vecka
Badplats

Badplats

Badplats

Badplats

Badplats

Lekplats

Lekplats

Lekplats
(friskolans)

Lekplats

Lekplats

Distriktssköte
rska 1
dag/vecka
Bussförbindel
ser till
Vingåker

Flera
idrottsanläggning
ar
Badhus, bibliotek,
fritidsgård
Badplats i Viala
och Lyttersta
Lekplatser
Vårdcentral,
folktandvård

Bussförbinde
lse till
Vingåker

Buss till
Katrineholm.
Till Vingåker
endast
skoltider.

Buss till
Katrineholm. Till
Vingåker endast
skoltider.

Bussförbindels
er till
Katrineholm
och Vingåker

Buss till vissa
byar, mest
skoltider, samt till
Katrineholm. Tåg
till Hallsberg och
till Stockholm.
Systembolag
Viks
återvinningscentr
al
Tabell 1. Service där kommunen eller annan offentlig aktör är huvudman, finansierar och/eller sköter driften.
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Kommersiell service i Vingåkersbygden
Högsjö Läppe

Österåker Marmorbyn Baggetorp Vingåker

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Dagligvaruhandel
Ja
Apotekstjänster
Ja
Paketombud
Nej
Betaltjänster

Ja

Ja
Ja
Ja (bankkontor
inkl. kontantuttag)
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Drivmedel
Tabell 2. I enlighet med den nationella och regionala definitionen av kommersiell service på
landsbygden menas här dagligvaruhandel, apotekstjänster, paketombud, betaltjänster och drivmedel.

Annan service idag
Högsjö

Österåker

Marmorbyn

Baggetorp

Vingåker

Folkets hus,
arbetslivsmuse
um

Hembygdsgård

Bygdegård

Bygdegård

Utomhusscen

Skolmuseum,
Nostalgimuseu
m
Fotbollsplan,
ishockeyrink

Marmormuseu
m

Församlingshe
m

Folkets park,
Säfstaholms
slott,
Tennisparken,
slottsparken
Biograf

Fotbollsplan,
skridskobana,
pulkabacke

Fotbollsplan

Diverse
idrottsanläggni
ngar

Hagby
idrottsplats

Tennisplan

Handelsträdgår
d

Gym

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang
Kyrka och
församlingshe
m
Grillplats

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang

Grillplats

Grillplats

Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang
Kyrkor och
församlingshe
m
Handel

Båtplatser

Båtplatser

Skateboardramp

3
fotbollsplaner,
tennisplaner,
boulebana
Elljusspår vid
friluftsområdet
+ grillplats
Återvinningsst
ation
Återkommand
e loppisar och
andra
byevenemang
Restauranger
Gym som drivs
av förening
Båtplatser
Thorslundkagg
e

Läppe

Byfika ”Kaffe med
kunskap”
varannan vecka.
Samverkan med
landsbygdsbibliot
ekarie
Hjälmargården
(konferens,
camping,
restaurang under
säsong).
Återvinningsstatio
n
Återkommande
loppisar och andra
byevenemang
Obemannad
lanthandel
Grillplats

Frisör

Båsenberga
friluftsområde
Hotell &
restauranger
15
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B&B vid
Högsjögård

M.m.

Tabell 3. Här menas service i en bredare bemärkelse än ovan, det vill säga sådant som inte drivs
offentligt eller inkluderas i bemärkelsen kommersiell service enligt tabell på föregående sida.

Efterfrågad service
Högsjö

Läppe

Österåker

Marmorby
n

Baggetorp

Vingåker

Areella
näringarn
a

Utegym

Föreningshu
s
för service,
kultur,
bildning osv.

Servicecent
er i enlighet
med
invånarnas
behov

Motionsspår

Skola

Mer belysning
på gator

Bättre
förutsättnin
gar för att
ta emot och
lämna
större
försändelse
r

Elljusspår
vid
friluftsomr
ådet
behöver
rustas upp
Vatten och
avlopp till
badplatsen

Paketutlämni
ngsskåp i
anslutning till
affären

Utegym

Cykelterräng
bana

Bibliotekssamv
erkan

Boulebana,
grillplatser

Motionsspår,
utegym

Bänkar

Utegym

Motionsspår

Större badhus

Hundrastgår
d

Cykelväg till
Katrineholm
(via
Baggetorp).

Cykelväg till
badplats och
till Katrineholm
samt Vingåker

Lekplats

Utomhusbely
sning

Två
anslagstavlor

Co-working
space

Skatebana

Bemannad
bensinstation

Parkeringspla
tser i
anslutning till
grillhuset

Distriktssköt
erska 1
dag/vecka

Digitala skåp
för
paketutlämnin
g och kylrum
för att hämta
ut livsmedel
köpta online
Företag med
service

Övergång för
cykel och
gående över
52, vid
rondellen
Fler
småbutiker på
Köpmangatan
Café med
längre
öppettider
Bad för
hundar

Lekutrustnin
g vid
badplats
16
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Tabell 4. Vad som framkommit i de lokala utvecklingsplanerna eller i annan medborgardialog. Här
tydliggörs vilka behov och önskemål som finns, men tabellen är inte en handlingsplan.

6. PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

Ökat bostadsbyggande i hela Vingåkersbygden
Det finns en efterfrågan på ett mer varierat utbud av bostäder i Vingåkersbygden, främst i form av
hyresrätter anpassade för den äldre befolkningen som vill flytta från sina villor men ändå bo kvar i sin
hemort. Liknande efterfrågan finns från ungdomar som vill flytta in i ett första egna hem. Tillgången till en
mångfald av bostadslösningar är dock begränsad i dagsläget.
Mål: Utbudet av bostäder matchar den efterfrågan som finns i alla Vingåkerbygdens orter.
Delmål:

•

Bostadsförsörjningsprogrammet är förankrat inom kommunens olika
förvaltningar samt Vingåkershem.

•

En handlingsplan för att genomföra bostadsförsörjningsprogrammet är
framtagen.

•

Det finns arbetsgrupper som driver bostadsfrågor i de byar där behov och
intresse finns.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Möten för att förankra bostadsförsörjningsprogrammet
har hållits med Vingåkershem och berörda förvaltningar.
Ta fram en handlingsplan för att genomföra
bostadsförsörjningsprogrammet.
Byalaget Kreativa Läppe vill uppnå en tätare dialog med
Vingåkershem

Vingåkers kommun

2022

Vingåkers kommun

2022

Byalaget Kreativa Läppe i
samverkan med Vingåkers
kommun
Ek. för. Lindberga by, i
samverkan med Vingåkers
kommun
Aktivt Baggetorp.
Vingåkers kommun.

20212022

Vingåkers kommun

2021-23

Den ekonomiska föreningen Lindberga by i Österåker har
ett pågående projekt för att etablera ett trygghetsboende
i Kyrkbyn
Bilda grupp i Baggetorp med intresse för bostadsfrågor
som kan samverka med kommunen. Exempelvis ang.
marknadsföring av tillgänglig mark i Baggetorp samt
undersöka möjligheterna att sälja sjötomter vid Sjögölet.
I arbetet med att ta fram FÖPar och ÖP, få med underlag
för förutsättningar att fler typer av bostäder kan
möjliggöras
Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

2021 2022
2021-22

17
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➢ Då fler bostäder finns tillgängliga som är anpassade för den äldre befolkningen
möjliggör det för fler personer att flytta ifrån sina hus. Detta frigör bostäder som
i större utsträckning efterfrågas av exempelvis barnfamiljer, vilket skapar en
flyttkedja som gynnar utvecklingen i hela Vingåkersbygden. Befolkningen på de
olika orterna föryngras därmed och ett underlag för en större mångfald av
service skapas, exempelvis förskolor, skolor och fritidshem.
➢ Genom nybyggnation av bostäder som är anpassade till den äldre befolkningen
kan många samhällsekonomiska vinster göras. Ytor kan planeras så att
äldrevården får utrymme för pauser och materiel, vilket sparar tid och resurser
för kommunen. Då människor har möjlighet att bor kvar i sina egna bostäder
under en längre tid i livet ökar detta livskvaliteten samtidigt som samhällets
resurser sparas.

Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Tid

Det Leaderfinansierade projektet ”Förstudie: byahus och
tillhörande bostäder i Läppe” har genomförts.” Byalaget
Kreativa Läppe i samverkan med Vingåkers kommun 2020

Byalaget Kreativa Läppe i
samverkan med
Vingåkers kommun

2020

Den ekonomiska föreningen Lindberga by i Österåker har
genomfört ett projekt för att undersöka förutsättningarna för
bostadsbyggande

Ek. för. Lindberga by, i
samverkan med
Vingåkers kommun

2020-21

18
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Prioriterat utvecklingsområde:
Förbättrade kommunikationer
Kommunikationer innefattar möjligheten att resa med bil, A-traktor, cykel och kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken till och från Vingåker och de flesta av småorterna upplevs inte vara tillräcklig då
Sörmlandstrafikens avgångar anses vara för få. Detta gör att många blir beroende av bilen vilket är
begränsande, inte minst för de som inte har tillgång till bil eller har körkort. Även de kollektiva
pendlingsmöjligheterna till och från Vingåker och orter utanför kommunen är viktiga att upprätthålla och
förbättra på sikt. Cykelvägar efterfrågas på flera håll.
Mål: Möjligheterna att resa mellan Vingåkerbygdens olika orter upplevs som tillfredsställande för alla
invånare.
Delmål:

•

Fler människor i Vingåkersbygden samåker till och från jobb samt på fritiden.

•

Tillgången till kollektivtrafik för en större andel av invånarna har ökat.

•

Efterfrågan på fler cykelvägar tas med i den strategiska planeringen.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Fortsätta bevaka och uppmärksamma frågan om
pendlingsmöjligheter till och från Vingåker.
Genomföra projektet ”Smart samåkning i
Vingåkersbygden”.
Ha en kontinuerlig dialog med Sörmlandstrafiken
angående fler och anpassade avgångar mellan
tågtrafik, centralorten och Vingåkers byar.
Önskemål finns bland annat om avgångar mellan
Baggetorp och Marmorbyn.
Med hjälp av serviceavtalet starta upp initiativ för
samåkning i flera byar.
Bevaka frågan om fler cykelvägar i regionala
strategier. Finns önskemål om bland annat cykelväg
till Viala/Baggetorp samt Läppe.

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Vingåkers kommun

2021-2023

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Lokala utvecklingsgrupper

2022

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Förbättrade kommunikationer möjliggör för fler människor att leva och verka i
Vingåkersbygdens alla orter och samtidigt ta del av utbud och service på annat
håll. Detta gäller inte minst Vingåkersbygdens barn och ungdomar som själva
inte har tillgång till bil.
➢ Den kommersiella servicen som finns i centralorten Vingåker kan nyttjas i större
utsträckning och därmed ökar sannolikheten för att dessa finns kvar på sikt.
19
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➢ Ett ökat kollektivt resande minskar utsläppen, ökar trafiksäkerheten och bidrar
därmed till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

20
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Prioriterat utvecklingsområde:
Utökad tillgång till servicefunktioner
Både kommersiell, offentlig och ideellt driven service fyller viktiga funktioner på den plats där människor
bor och verkar. Vi ska tillsammans arbeta för att öka tillgången till den typ av service som efterfrågas av
människorna i Vingåkersbygdens olika orter. I de lokala utvecklingsplanerna framkommer att
mötesplatser, detaljhandel och olika typer av infrastruktur är några av de viktiga servicefunktioner som
idag saknas i de flesta av orterna.
Mål: Vingåkerbygdens invånare upplever en hög servicenivå.
Delmål:

•

Den lokala efterfrågan av service är kartlagd

•

Fler utvecklingsgrupper har tecknat avtal med kommunen att bli samordnare för
lokala servicefunktioner

•

Landsbygdsbibliotekarien har regelbunden verksamhet i fler orter

•

Fler utbildningsinsatser har genomförts för att minska det digitala utanförskapet

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Inventera och kartlägg vilken typ av service som
efterfrågas och prioriteras i de olika kransorterna
Genomföra informationsinsatser för att öka
kunskapen kring vad avtalet för att samordna
lokala servicefunktioner innebär
Skapa fler arbetsgrupper med fokus på att
tillgängliggöra mer service, i samarbete med
kommun och företag
Genomföra insatser inom ramen för projektet
”Digitalt, socialt ekosystem för smart
landsbygdsutveckling”
Arbeta för att gemensamma mötesplatser ska
finnas tillgängligt i alla kommunens orter

De lokala utvecklingsgrupperna
samt Vingåkers kommun
Vingåkers kommun samt de lokala
utvecklingsgrupperna

2021 2022
2021 2022

De lokala utvecklingsgrupperna.
Vingåkers kommun.

2020 och
framåt

Vingåkers kommun, de lokala
utvecklingsgrupperna

2022-23

De lokala utvecklingsgrupperna.
Vingåkers kommun

2020 och
framåt

Återuppta arbetet med landsbygdsbibliotikaren
och friskolan samt utveckla samverkan
Synliggöra och sprida utvecklingsarbetet i
Vingåkersbygden, skapa bättre förutsättningar för
lokal förankring och samverkan mellan de olika
orterna.

Österåkerbygdens friskola och
Sockenrådet
Vingåkers kommun, de lokala
utvecklingsgrupperna

2022
2021-23

21
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Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ En ökad tillgång till olika typer av servicefunktioner förbättrar och förenklar livet
i byarna. Även företagande gynnas när tillgång till exempelvis handel och
paketutlämning finns på orten.
➢ Då service finns tillgängligt närmare hemmet krävs mindre resor till och från
centralorten eller andra orter, vilket minskar utsläpp samtidigt som tid sparas.

22

402

PLAN VINGÅKERS KOMMUN

Prioriterat utvecklingsområde:
En rik och meningsfull fritid för alla
Att få möjlighet att utvecklas under sin fritid på den egna orten bidrar till en känsla av trivsel och mening.
I Vingåkersbygden är vi stolta över och tar ansvar för vårt kulturarv samtidigt som vi vågar blicka framåt
och utvecklas. Här samverkar flera olika aktörer inom kultur- och föreningslivet för att anordna aktiviteter
och skapa förutsättningar för sport- och friluftsliv.
Mål: Alla invånare i Vingåkersbygden upplever en rik och meningsfull fritid i livets alla stadier.
Delmål:

•

Andelen aktiviteter för barn och ungdomar har ökat i Vingåkerbygdens alla orter.

•

Antalet barn i föreningslivet har ökat.

•

Landsbygdsbibliotekarien besöker regelbundet alla orter i Vingåkersbygden.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Föreningar eller utvecklingsgrupper anordnar
aktiviteter riktade mot bygdens barn- och
ungdomar
Landsbygdsbibliotekarien nyttjas för att öka
utbudet av aktiviteter samt minska det digitala
utanförskapet.
Kommunen erbjuder aktiviteter för barn- och unga i
Vingåkersbygden under skolloven
Stärka föreningslivet i Vingåkersbygden genom att
synliggöra deras behov och stötta deras arbete i
samråd med Kultur- och fritidsnämnden
Synliggöra föreningar i Vingåkersbygden med mål
att öka samverkan med utvecklingsgrupper och
näringsliv
Genomföra insatser för att invånare ska inspireras
till utflykter i Vingåkerbygdens alla orter

Föreningar och/eller lokala
utvecklingsgrupper

2020 och
framåt

Lokala utvecklingsgrupper,
Vingåkers kommun

2020 och
framåt

Vingåkers kommun

2020 och
framåt
2022

Arbeta med fördjupade översiktsplaner (FÖP) enligt
”Framtiden är vår”-modellen
Arbeta med samt utveckla badplatsdokumentet.
Det ska vara en naturlig väg för kommunens
insatser kopplat till badplatserna.

Vingåkers kommun
Vingåkers kommun, lokala
utvecklingsgrupper

2022

Vingåkers kommun i samverkan
med föreningar,
utvecklingsgrupper och företag
Vingåkers kommun och de lokala
utvecklingsgrupperna
Vingåkers kommun

2020 och
framåt
2022-23
2021 och
framåt

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Genom att stärka föreningslivet och sociala samlingsplatser skapas aktiviteter
som gör bygden till en attraktiv plats att bo och leva på.
➢ En bättre livskvalitet bidrar till en ökad folkhälsa, både psykiskt och fysiskt.
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➢ En meningsfull fritid förbättrar förutsättningarna för Vingåkerbygdens barn- och
unga att prestera i skolan.

Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Sprida information om den nya fritidsbanken i Åbrogården i
Vingåker. Fritidsbanken tillgängliggörs i hela Vingåkersbygden
bland annat med hjälp av Skojbussen under lov.

Vingåkers kommun i
samverkan med
föreningar och
utvecklingsgrupper

Kommunens koncept ”skoj i Vingåker” erbjuder aktiviteter i alla
orter under skolloven

Vingåker kommun

Tid
2020 och
framåt

2020 och
framåt
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Prioriterat utvecklingsområde:
Trygghet, trafik och närmiljö
I de lokala utvecklingsplanerna lyfts ofta frågor som rör trygghet, trafik och närmiljö. Önskemål om sänkta
hastigheter på vägarna genom byarna påpekas ofta, i kombination med andra åtgärder som skapar
trygghet. Även åtgärder för ökad trivsel anses viktigt, som exempelvis belysning, växtlighet och
renhållning.
Mål: Fungerande rutiner för frågor kring trygghet, trafik och närmiljö finns på plats samt är förankrad och
kommunicerad, både inom kommunorganisationen och gentemot medborgarna. Närmiljön upplevs som
trevlig och välskött.
Delmål:

•

Möjligheten att som medborgare kunna påverka sin närmiljö har ökat.

•

De kontinuerliga trygghetsvandringarna visar tydligt vilka behov som finns av
exempelvis belysning av gångbanor i Vingåkersbygden.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Trygghetsvandringar genomförs två gånger per år. De
framtagna rutinerna efterlevs, följs upp och utvärderas.
Skapa fler arbetsgrupper i byarna med fokus på trafik,
trygghets- och säkerhetsfrågor.
Fortsätta att kontinuerligt arbeta med trafikfrågor i det
sammanställande dokumentet samt utveckla
arbetssättet.
Kommunicera och informera om trafikdokumentet till
utvecklingsgrupper och invånare. Dokumentet ska vara
naturlig väg för information och frågor om trafik.
Kartlägga önskemål kring närmiljön i Vingåkerbygdens
alla orter.

Vingåkers kommun

2021-22

De lokala
utvecklingsgrupperna
Vingåkers kommun

2020 och framåt

Vingåkers kommun

2022

Vingåkers kommun
och lokala
utvecklingsgrupper

2021 och framåt

2022

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Genom att ha tydliga och transparenta rutiner för arbetet med vägar, trafik och
närmiljö skapas en förståelse hos kommuninvånarna hur processerna fungerar.
Detta tydliggör också vilka åtgärder som är genomförbara och vilka aktörer som
ansvarar för dessa.
➢ Kommunens tjänstemän kan lägga mer tid på att genomföra åtgärder som leder
till en säkrare och tryggare närmiljö i hela Vingåkersbygden.
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➢ Det blir tydligt och enkelt för medborgarna att kunna påverka frågor som rör
trygghet, trafik och närmiljö.
➢ En tryggare och trevligare närmiljö.

Avklarade delmål
•

En rutin för trygghetsvandringar har tagits fram.

•

En rutin för att långsiktigt hantera trafikrelaterade frågor och ärenden har
tagits fram.

Genomförda åtgärder/insatser

Ansvariga

Tid

Anordna en nätverksträff för utvecklingsgrupperna med fokus
på trafikfrågor, enligt förslag från LUF.

Vingåkers kommun

2020

Ta fram en handlingsplan för hur trygghetsvandringar ska
genomföras och kommunicera den intern och externt.

Vingåkers kommun

2020

Ta fram rutiner för arbete med trafikfrågor i Vingåkersbygden.

Vingåkers kommun

2020

26
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Prioriterat utvecklingsområde:
Förbättrade förutsättningar för de areella näringarna
Cirka en tredjedel av alla företagare i Vingåkersbygden är verksamma inom de areella näringarna
(jordbruk, skogsbruk och vattenbruk). Det är näringar som tydligt präglar miljön i Vingåkersbygden och
som indirekt skapar sysselsättning inom andra typer av verksamheter. Det är viktigt att de som är
verksamma företagare inom branschen har en möjlighet att påverka utvecklingen i Vingåkersbygden, så
att det även i framtiden finns goda möjligheter att bedriva lantbruk, skogsbruk och vattenbruk här.

Mål: Att kommunen uppmärksammar och tar hänsyn till de särskilda förutsättningar som präglar
företagande inom de areella näringarna.
Delmål:

•

Kommunen upphandlar i större utsträckning livsmedel med förankring i den
livsmedelsproduktion som sker i Vingåkersbygden.

•

Det finns en fungerande och behovsenlig dialog mellan kommunen och
företagare inom de areella näringarna.

Åtgärd eller aktivitet

Ansvariga

Tid

Ett system för att matcha utbudet från lokala
livsmedelsproducenter med efterfrågan från
kommunens avdelning för Mat & måltider arbetas fram

Vingåkers kommun.
Livsmedelsproducenter
i Vingåkersbygden.

2020

Utreda intresset hos kommunens lantbrukare att sälja
delar av sin produktion lokalt.
Kontinuerlig bevakning av länsstyrelsens arbete med
den regionala livsmedelsstrategin i Södermanland. Delta
i nätverk som berör området och vara en aktiv
samarbetspart för att strategin ska få effekt i
Vingåkersbygden.

Vingåkers kommun

2021

Vingåkers kommun

Kontinuerligt

Ta fram en kommunal handlingsplan, kopplat till den
regionala livsmedelsstrategin.

Vingåkers kommun

2021-22

Förväntade effekter om det långsiktiga målet uppnås:

➢ Mer lokala råvaror i kommunens pedagogiska måltider ökar kunskapen om
svensk livsmedelsproduktion och stärker känslan av samhörighet i
Vingåkersbygden.
Genom kontinuerlig dialog mellan kommunen och de areella näringarna skapas möjligheter för att
påverka strategier och planer i ett tidigt skede, exempelvis den nya översiktsplanen i Vingåkers kommun.
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Genomförda åtgärder/insatser
Informera om och utred hur kommunens satsningar på LoRaWan (sensornätverk) kan förbättra teknikutvecklingen och
därmed förutsättningarna för de areella näringarna.

Ansvariga
Vingåkers kommun

Tid
2020 och
framåt
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7. DE LOKALA UTVECKLINGSPLANERNA I KORTHET
En del av underlaget till denna handlingsplan utgörs av de lokala utvecklingsplanerna som varje område i
Vingåkersbygden har arbetat fram genom olika processer. Här sammanfattas deras prioriterade frågor, men de
finns också att läsa i sin helhet på kommunens hemsida www.vingaker.se.

Högsjö:

Läppe:

• Fritid & friskvård (Ungas fritid och
sysselsättning, tillgänglighet till upplysta
elljusspår).
• Samverka med Högsjö bollklubb för att hitta
finansiering till deras planerade konstgräsplan
• Service 2.0 (göra Högsjö synliga digitalt,
marknadsföring, information om bygden,
bussförbindelser, distriktssköterska etc.)
• Högsjö Folkets Hus (renovering av taket, bildats
arbetsgrupp för att hitta finansieringsformer)

• Skapa en träffpunkt i Läppe som ger mötesplatser
för kultur, bildning, organisering, service, hälsa och
personlig utveckling.
• Skapa seniorbostäder, som möjliggör bland annat
för våra äldre att kunna bo kvar på orten.
• Skapa ett tryggt samhälle. Trafiksituationen
förbättras uppenbart genom hastighetskameror vid
alla infarter samt belysning genom hela byn, även
längs med 214.

HUG – Högsjös utvecklingsgrupp - förvaltar och
ansvarar för genomförandet av den lokala
utvecklingsplanen för Högsjö. HUG är den
sammanhållande parten i bygdens
utvecklingsarbete och har överblick över de olika
utvecklingsprocesser som är i gång.

Byalaget Kreativa Läppe förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Läppe. De organiserar sig i olika arbetsgrupper. Har
några personer visat intresse för en specifik fråga
som för Läppe framåt har en arbetsgrupp bildats.
Dessa arbetar självständigt men med regelbundna
återkopplingar till styrelsen för byalaget.

Österåker:

Baggetorp:

• Fortsatt arbete för stöd och utveckling av
Österåkersbygdens friskola
• Byggnation av marknära bostäder i form av egna
hem, hyresrätter och seniorboenden
• Servicecenter
• Fritidsverksamhet för ungdomar
• Besöksnäringen
• Förbättrade kommunikationer
• Strategier för självförsörjning av livsmedel och
energi
Österåker sockenråd förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Österåker. Varje år kallar sockenrådet till
sockenstämma som är för alla sockenbor från 16 års
ålder. En programpunkt finns på stämman där idéer
tas fram och grupper bildas kring olika projekt.

• Utbildning: behålla fritidshem och skolskjuts
• Säkerhet: Asfaltera och laga vägar, flytta
sopstationen
• Miljö: Välkomstskylt från båda hållen vid
hastighetsgräns
• Hälsa/motion: Skötsel av gräsmatta och
fotbollsplaner
Föreningen Aktivt Baggetorp förvaltar och ansvarar
för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen
för Baggetorp. Föreningens syfte är att genom aktivt
utvecklingsarbete främja och utveckla Baggetorp som
bygd.
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Marmorbyn:

Vingåker:

• Mindre lekutrustning vid badplatsen
• Utveckla badplatsen
• Trafikfrågor, bland annat sänkta hastigheter (30km/h
på villavägarna)
• Anlägga ett 3km långt motionsspår med belysning
• Skapa cykelterrängbana för barn
• Kompletterande belysning längs gång/cykelvägar
• Skapa ett utegym
• Arbeta för att reningsverket vid badplatsen rustas och
visuellt ser bättre ut
• Cykelväg till Katrineholm
• Vårda Kolsnaren
• Bättre bussförbindelser

• Stärka samverkan mellan Vingåkers företag och

Marmorbyns utvecklingsgrupp förvaltar och ansvarar
för genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Marmorbyn. De samordnar arbetet och kontakterna
med kommunen. Inom ramen för gruppen ska
tillfälliga projektgrupper bildas vilka ska drivas av
Marmorbybor som är speciellt intresserade av
projektet och därför har en drivkraft att nå i mål.

föreningar

• Utveckling av centrummiljön
• Utveckla mötesplatser och evenemang som stärker
gemenskapen och samverkan i Vingåker

Samverkarna i Vingåker förvaltar och ansvarar för
genomförandet av den lokala utvecklingsplanen för
Vingåker centralort. Det är en förening som verkar
för att föreningar och företag ska synas, göra sig
hörda och samarbeta. Därtill arbetar de för ett mer
aktivt närings- och föreningsliv i Vingåkersbygden
genom att utveckla idéer och evenemang och vara en
plattform för dialog, exempelvis med kommunen.

Stortinget i Tennisparken, 2019
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Layout karta: Linda Helldorff
Fotografier: Vingåkers kommun
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS 2021/ 669

Revidering 2 år 2021 av ägardirektiv för
fastighetsbolagen
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för de kommunala
fastighetsbolagen.
Sammanfattning av ärendet
Ägardirektiven ändras så att de bolagsspecifika delarna gäller till 2023 och så att
beloppet för beslut som ska underställas kommunfullmäktige höjs till 10 Mkr.
Samtidigt görs ett tillägg så att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning
innan bolagen fattar beslut om investeringar på 5 Mkr – 10 Mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-09
Ägardirektiv för de kommunala fastighetsbolagen med markerade ändringar
Ägardirektiv för de kommunala fastighetsbolagen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-09
Handläggare

Ralf Hedin
0151-19261
ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/669

Revidering 2 år 2021 av ägardirektiv för
fastighetsbolagen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
1. Kommunfullmäktige beslutar reviderade ägardirektiv för de kommunala
fastighetsbolagen.
Sammanfattning av ärendet
Ägardirektiven ändras så att de bolagsspecifika delarna gäller till 2023 och så att
beloppet för beslut som ska underställas Kommunfullmäktige höjs till 10 Mkr.
Samtidigt görs ett tillägg så att Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning
innan bolagen fattar beslut om investeringar på 5 Mkr – 10 Mkr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av ekonomichefen.
Fastighetsbolagens vd har getts möjlighet att lämna synpunkter.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Fastighetsbolagen menar att de beloppsgränser som gäller idag för vilka beslut som
ska underställas fullmäktige är för lågt satta. Bolagen har också anfört att investeringar
på 5 Mkr – 10 Mkr i stället kan underställas Kommunstyrelsen före beslut i bolaget.
Förvaltningen delar uppfattningen och föreslår därför en höjning för beloppen när det
gäller Vingåkers kommunfastigheter AB och AB Vingåkershem, men inte för
Vingåker kraft AB.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslagen har inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
De kommunala fastighetsbolagen
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Höjd kvalitet i ägarstyrningen bidrar till att
kommunens resurser används mer effektivt.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

415

vingaker.se

4 (10)

Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

418

vingaker.se

7 (10)

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Beslutet har ingen riktad verkan mot barn och ungdomar men alla gagnas av
höjd kvalitet i kommunens verksamhet.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

Beslutet har ingen riktad verkan mot barn och ungdomar och därmed ingen
direkt effekt för deras villkor.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
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På vilket sätt?

Beslutet har ingen riktad verkan direkt mot barn och ungdomar.
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Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers
Kommunfastigheter AB och Vingåkers Kraft AB
Kommunfullmäktige
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423
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Dokumenttyp
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Dokumentnamn

Ägardirektiv för AB Vingåkershem
Vingåkers kommunfastigheter AB,
Vingåkers kraft
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Vingåkers kommunfastigheter AB,
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Koncernövergripande direktiv
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är att minska risktagandet inom
bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och
med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven bedrivas utifrån affärsmässig
samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger
skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska vara så utformade att alla berörda har lika möjligheter att ta del av utbudet.

Styrning av Vingåkers kommuns bolag
Kommunens vision och fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, inklusive dess mål, omfattar även de
kommunala bolagen. Detsamma gäller de styrdokument i författningssamlingen som anges gälla för
kommunkoncernen.
Målen följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.
Bolagen ska ha relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade så att
det finns möjlighet att följa utvecklingen över tiden.
I Vingåkers Kommunfastigheter AB finns dotterbolaget Vingåker Kraftbolag AB.

Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav och utdelning
Avkastningskravet från ägaren Vingåkers kommun är först och främst till för att konsolidera koncernen för
framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Ägaren, Vingåkers kommun, kan besluta om att
begära utdelning ur bolaget.
Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren upprättar genom detta dokument soliditetsmål på 5–10 års sikt för bolagens olika verksamheter (se
nedan). Målen har beaktat kända risker och åtaganden inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende på åtaganden i respektive
bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns
för respektive bolag.
Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagens interna budgetprocess, fastställs kommande års budget under hösten. Då fastställs
också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år.
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Detta innebär att bolagen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån prioriterade åtgärder, men med
beaktande av fastställd avkastningsnivå. Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från
bolagen.
För 2019-2021gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.

Miljödirektiv
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse med ägarens miljö- och
energipolitiska mål.
Bolagen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter och delta i kommunens utveckling mot ett
hållbart samhälle. Bolagen skall upprätta mätbara klimat- och miljömål som årligen följs upp i årsredovisningen.

Utvecklingsdirektiv
Bolagen i koncernen ska medverka i Vingåkers kommuns utvecklingsarbete för att kommunen ska vara
attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt arbetsgivare.

Samverkansdirektiv
Bolagen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att på olika områden skapa
gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som nyttjar bolagets tjänster. Detta
förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera
effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som
är större än fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser
bådas intressen. Om detta innebär att lösningar i samråd inte kan uppnås eller det uppstår intressekonflikt tas
frågan upp för beslut i kommunstyrelsen.

Budget och handlingsprogram
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda reviderade styrmodellen samt mål- och
resultatstyrningsprocessen.
Årsredovisning, delårsrapport, revision och budget
I bolagens förvaltningsberättelser ska uppgifter lämnas om hur styrelse och VD anser att ändamålet med
verksamheterna samt gällande ägardirektiv har uppfyllts. I övrigt ska förvaltningsberättelsen följa kommunens
uppställning. Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för årsredovisning och delårsrapport. Bolagens revisorer
ska i revisionsberättelsen göra en utvärdering av hur målen för bolagen uppfyllts.
Bolagen ska lämna det material som krävs för kommunkoncernens delårsrapport och årsredovisning enligt
anvisningar och upprättad tidplan av KS. Materialet lämnas till ekonomienheten. Slutlig årsredovisning lämnas
senast sista mars.
Delårsrapport ska redovisas per 31 augusti.
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Bolagen ska senast september informera kommunstyrelsen om förslag till verksamhetsplan inklusive budget för
nästa år samt de två nästföljande åren. Treårsbudgeten ska även innehålla en resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget samt en investeringsplan. Materialet lämnas till ekonomienheten.
Bolagen ska till kommunens ekonomikontor lämna övriga ekonomiska uppgifter som behövs för ekonomisk
uppföljning och avstämning, däribland detaljerade uppgifter som krävs för kommunens koncernbokslut.

Inspektionsrätt
I enlighet 6 kap 1§ kommunallagen har kommunstyrelsen i Vingåkers kommun rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolagens informationsskyldighet
Bolagen ska löpande hålla kommunstyrelsen eller den de utser, väl informerad om bolagets verksamhet och
ställning. Kommunstyrelsens ordförande ska se till att informationsmöten hålls varje kvartal med respektive
bolag. Vid dessa möten ska bolagets presidium och verkställande direktör närvara.

Utöver detta ska bolagen löpande skicka följande dokument till kommunstyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll från bolagsstämmor
Protokoll från styrelsesammanträden
Årsredovisning (enligt anvisningar och tidplan från kommunstyrelsen)
Revisionsberättelse med revisionsrapport
Lekmannarevisorernas revisionsrapport
Delårsrapport (enligt anvisningar och tidplan från kommunstyrelsen)
Protokoll över genomförda internkontroller samt utfall och åtgärder.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej kan uppstå på grund av författningsreglerad sekretess.
Bolagen ska i samband med årsredovisningen men som ett eget ärende lämna en skriftlig redogörelse till
kommunstyrelsen över hur de har följt ägardirektiven. Redogörelsen ska innehålla en kommentar för varje rubrik
i ägardirektiven. Om något återrapporteringskrav inte har fyllts under året ska det göras som del av denna
redogörelse, om det inte är uppenbart obehövligt.
Bolagen ska snarast efter bolagsstämman lämna underlag till kommunstyrelsen inför styrelsens beslut enligt
kommunallagen 6:9 att årligen pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Allvarliga händelser
Bolagen har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande
fara för bolagets kunder eller tillgångar.
Bolagen har även skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla inträffade händelser som kan utgöra en
större fara för befolkningen i Vingåkers kommun.
Bolagen har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till krisledningsnämndens förfogande, om den
så begär, i samband med att någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen.
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Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolagen regleras mellan bolagen och ägaren i efterhand.
Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.
Om Vingåkers kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig händelse ska bolagens
verkställande direktör, om kommunchefen bedömer att det behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.
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Bolagsspecifika direktiv 2019–20212023
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av kommunfullmäktige läggas fram på ordinarie bolagsstämma för
respektive bolag.

Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen,
genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering
som finns mellan de kommunala företagen och kommunen.

•

minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan
och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på
såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.

•

bolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den
lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med
verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med
hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

•

bolagens medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I detta
syfte ska, för bolagens hantering av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av
styrelsen och framtagen i samråd med kommunens ekonomichef.
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AB Vingåkershem
Kommunfullmäktige ska ge AB Vingåkershem följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, främja
bostadsförsörjningen i Vingåkers kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter eller tomträtter
med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl
som med andra alternativa upplåtelseformer

•

inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen inom
Vingåkers kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och i sin verksamhet följa
och verkställa ägarens övergripande bostadspolitiska mål

•

med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten
utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den budgeterade
totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Avkastning och utdelning
AB Vingåkershem ska generera ett resultat som ger utrymme för en marknadsmässig avkastning.
Avkastningskravet för varje nästkommande år fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som
direktavkastning, dvs bruttovinst/marknadsvärde (fastigheternas värde), där bruttovinsten är hyresintäkter
minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter och tomträttsavgälder. Avkastningen
på den allmännyttiga bostadsverksamheten ska uppgå till minst 2,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar i november varje år, i samband med beslut om kommunplan med budget för
nästkommande år, om en eventuell utdelning till ägaren Vingåkers kommun ska ske.
Soliditetsmål för bolaget
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av fastigheter genom
underhåll och expansion ska prioriteras före konsolidering.
Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen erlägga borgensavgift till ägaren
Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara utformade efter
kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och
medinflytande
9
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•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande

•

ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar
och föreningar

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med
behov av särskilt boendestöd

•

ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom
exempelvis hissar och anpassning av entréer.

Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med
mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög nivå på
miljöanpassningen på bolagets byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur
verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering överstigande 510 Mkr
rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för bostadsändamål

Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning till köp, försäljning eller nyinvestering mellan 5 Mkr
och 10 Mkr innan beslut fattas av bolaget.
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåkers Kommunfastigheter AB följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen,
att på ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt sätt handha alla frågor som berör Vingåkers
kommuns verksamhetsfastigheter

•

förvalta Vingåkers kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån en miljömässig och
kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att kommunens
verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

•

ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekonomiska
uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den
budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Soliditetsmål för bolaget 2019–2021
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.
Samverkansdirektiv
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en undersökning om hur kunderna,
representerade av kommunens förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog med förvaltningarna inför
ingrepp i en fastighet, ambition att minimera påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets
planering ser ut. Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband med
delårsrapport och årsredovisning.
Effektiviseringsåtagande
Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringliggande
kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 510 Mkr,
rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för kommunal
verksamhet

Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning till köp, försäljning eller nyinvestering mellan 5 Mkr
och 10 Mkr innan beslut fattas av bolaget.
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Vingåkers Kraft AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåker Kraft AB följande direktiv:
Bolaget som är dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara för
•
•
•

att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, genom
långsiktighet och ekonomisk sund basis främja alternativ miljömässig hållbar energiproduktion.
att bolagets verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta.
att ta fram förslag till åtgärder för att främja bolagets och kommunens miljömässiga profil.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet och beaktande långsiktighet och miljövinster.
Bolagets åtagande
Under åren 2019–2021 ska bolaget i samråd med ägaren utveckla en modell för hantering av bolaget där
såväl risker samt incitament för maximering av nytta och ekonomi belyses.
Effektiviseringsåtagande
Vingåker Kraft AB ska aktivt söka samordning med intresseorganisationer, övriga aktörer i syfte att
effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt
•

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr
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Koncernövergripande direktiv
Vingåkers kommun äger, samordnar och styr de helägda bolagen. Syftet är att minska risktagandet inom
bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och
med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Bolagens verksamhet ska om inget annat anges i bolagsspecifika direktiven bedrivas utifrån affärsmässig
samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det
kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger
skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska vara så utformade att alla berörda har lika möjligheter att ta del av utbudet.

Styrning av Vingåkers kommuns bolag
Kommunens vision och fullmäktiges beslutade strategiska inriktning, inklusive dess mål, omfattar även de
kommunala bolagen. Detsamma gäller de styrdokument i författningssamlingen som anges gälla för
kommunkoncernen.
Målen följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.
Bolagen ska ha relevanta nyckeltal för ekonomi, verksamhet och kvalitet. Nyckeltalen ska vara utformade så att
det finns möjlighet att följa utvecklingen över tiden.
I Vingåkers Kommunfastigheter AB finns dotterbolaget Vingåker Kraftbolag AB.

Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav och utdelning
Avkastningskravet från ägaren Vingåkers kommun är först och främst till för att konsolidera koncernen för
framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Ägaren, Vingåkers kommun, kan besluta om att
begära utdelning ur bolaget.
Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren upprättar genom detta dokument soliditetsmål på 5–10 års sikt för bolagens olika verksamheter (se
nedan). Målen har beaktat kända risker och åtaganden inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende på åtaganden i respektive
bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns
för respektive bolag.
Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagens interna budgetprocess, fastställs kommande års budget under hösten. Då fastställs
också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år.
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Detta innebär att bolagen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån prioriterade åtgärder, men med
beaktande av fastställd avkastningsnivå. Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från
bolagen.
För 2019-2021gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.

Miljödirektiv
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse med ägarens miljö- och
energipolitiska mål.
Bolagen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sina verksamheter och delta i kommunens utveckling mot ett
hållbart samhälle. Bolagen skall upprätta mätbara klimat- och miljömål som årligen följs upp i årsredovisningen.

Utvecklingsdirektiv
Bolagen i koncernen ska medverka i Vingåkers kommuns utvecklingsarbete för att kommunen ska vara
attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt arbetsgivare.

Samverkansdirektiv
Bolagen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att på olika områden skapa
gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som nyttjar bolagets tjänster. Detta
förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera
effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som
är större än fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser
bådas intressen. Om detta innebär att lösningar i samråd inte kan uppnås eller det uppstår intressekonflikt tas
frågan upp för beslut i kommunstyrelsen.

Budget och handlingsprogram
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda reviderade styrmodellen samt mål- och
resultatstyrningsprocessen.
Årsredovisning, delårsrapport, revision och budget
I bolagens förvaltningsberättelser ska uppgifter lämnas om hur styrelse och VD anser att ändamålet med
verksamheterna samt gällande ägardirektiv har uppfyllts. I övrigt ska förvaltningsberättelsen följa kommunens
uppställning. Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för årsredovisning och delårsrapport. Bolagens revisorer
ska i revisionsberättelsen göra en utvärdering av hur målen för bolagen uppfyllts.
Bolagen ska lämna det material som krävs för kommunkoncernens delårsrapport och årsredovisning enligt
anvisningar och upprättad tidplan av KS. Materialet lämnas till ekonomienheten. Slutlig årsredovisning lämnas
senast sista mars.
Delårsrapport ska redovisas per 31 augusti.
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Bolagen ska senast september informera kommunstyrelsen om förslag till verksamhetsplan inklusive budget för
nästa år samt de två nästföljande åren. Treårsbudgeten ska även innehålla en resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget samt en investeringsplan. Materialet lämnas till ekonomienheten.
Bolagen ska till kommunens ekonomikontor lämna övriga ekonomiska uppgifter som behövs för ekonomisk
uppföljning och avstämning, däribland detaljerade uppgifter som krävs för kommunens koncernbokslut.

Inspektionsrätt
I enlighet 6 kap 1§ kommunallagen har kommunstyrelsen i Vingåkers kommun rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolagens informationsskyldighet
Bolagen ska löpande hålla kommunstyrelsen eller den de utser, väl informerad om bolagets verksamhet och
ställning. Kommunstyrelsens ordförande ska se till att informationsmöten hålls varje kvartal med respektive
bolag. Vid dessa möten ska bolagets presidium och verkställande direktör närvara.

Utöver detta ska bolagen löpande skicka följande dokument till kommunstyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll från bolagsstämmor
Protokoll från styrelsesammanträden
Årsredovisning (enligt anvisningar och tidplan från kommunstyrelsen)
Revisionsberättelse med revisionsrapport
Lekmannarevisorernas revisionsrapport
Delårsrapport (enligt anvisningar och tidplan från kommunstyrelsen)
Protokoll över genomförda internkontroller samt utfall och åtgärder.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej kan uppstå på grund av författningsreglerad sekretess.
Bolagen ska i samband med årsredovisningen men som ett eget ärende lämna en skriftlig redogörelse till
kommunstyrelsen över hur de har följt ägardirektiven. Redogörelsen ska innehålla en kommentar för varje rubrik
i ägardirektiven. Om något återrapporteringskrav inte har fyllts under året ska det göras som del av denna
redogörelse, om det inte är uppenbart obehövligt.
Bolagen ska snarast efter bolagsstämman lämna underlag till kommunstyrelsen inför styrelsens beslut enligt
kommunallagen 6:9 att årligen pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Allvarliga händelser
Bolagen har skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande
fara för bolagets kunder eller tillgångar.
Bolagen har även skyldighet att omedelbart till kommunchefen anmäla inträffade händelser som kan utgöra en
större fara för befolkningen i Vingåkers kommun.
Bolagen har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till krisledningsnämndens förfogande, om den
så begär, i samband med att någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen.
6
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Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolagen regleras mellan bolagen och ägaren i efterhand.
Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.
Om Vingåkers kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig händelse ska bolagens
verkställande direktör, om kommunchefen bedömer att det behövs, kallas för att ingå i krisledningsstaben.

7

441

ÄGARDIREKTIV för AB VINGÅkERSHEM, VINGÅKERS KOMMUNFASTIGHETER AB; VINGÅKERS KRAFT AB VINGÅKERS KOMMUN

Bolagsspecifika direktiv 2019–2023
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av kommunfullmäktige läggas fram på ordinarie bolagsstämma för
respektive bolag.

Vingåkers Kommun
Kommunstyrelsen ska ansvara för att
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen,
genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering
som finns mellan de kommunala företagen och kommunen.

•

minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan
och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på
såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.

•

bolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den
lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med
verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med
hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

•

bolagens medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I detta
syfte ska, för bolagens hantering av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av
styrelsen och framtagen i samråd med kommunens ekonomichef.

8
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AB Vingåkershem
Kommunfullmäktige ska ge AB Vingåkershem följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, främja
bostadsförsörjningen i Vingåkers kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter eller tomträtter
med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl
som med andra alternativa upplåtelseformer

•

inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen inom
Vingåkers kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och i sin verksamhet följa
och verkställa ägarens övergripande bostadspolitiska mål

•

med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande

•

utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten
utifrån affärsmässiga principer.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den budgeterade
totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Avkastning och utdelning
AB Vingåkershem ska generera ett resultat som ger utrymme för en marknadsmässig avkastning.
Avkastningskravet för varje nästkommande år fastställs av bolagsstämman. Avkastningen beräknas som
direktavkastning, dvs bruttovinst/marknadsvärde (fastigheternas värde), där bruttovinsten är hyresintäkter
minus driftkostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt/avgifter och tomträttsavgälder. Avkastningen
på den allmännyttiga bostadsverksamheten ska uppgå till minst 2,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar i november varje år, i samband med beslut om kommunplan med budget för
nästkommande år, om en eventuell utdelning till ägaren Vingåkers kommun ska ske.
Soliditetsmål för bolaget
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av fastigheter genom
underhåll och expansion ska prioriteras före konsolidering.
Borgensavgift
Bolaget ska i enlighet med fullmäktiges beslut och separat tecknat avtal årligen erlägga borgensavgift till ägaren
Vingåkers kommun.
Sociala åtaganden
Bolaget
•

ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara utformade efter
kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och
medinflytande
9
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•

ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande

•

ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar
och föreningar

•

har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete

•

ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med
behov av särskilt boendestöd

•

ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom
exempelvis hissar och anpassning av entréer.

Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med
mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög nivå på
miljöanpassningen på bolagets byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur
verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering överstigande 10 Mkr
rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för bostadsändamål

Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning till köp, försäljning eller nyinvestering mellan 5 Mkr
och 10 Mkr innan beslut fattas av bolaget.
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Vingåkers Kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåkers Kommunfastigheter AB följande direktiv:
Bolaget ska ansvara för att:
•

inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen,
att på ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt sätt handha alla frågor som berör Vingåkers
kommuns verksamhetsfastigheter

•

förvalta Vingåkers kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån en miljömässig och
kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att kommunens
verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

•

ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekonomiska
uthållighet.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med självkostnadsprincipen.
För byggprojekt som uppförs för Vingåkers kommuns räkning gäller att en procent (1 %) av den
budgeterade totala byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
Soliditetsmål för bolaget 2019–2021
Värdesäkring av verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.
Samverkansdirektiv
Vingåkers kommunfastigheter AB ska två gånger om året genomföra en undersökning om hur kunderna,
representerade av kommunens förvaltningschefer och chefer inom ledningsstöd, bedömer bolagets sätt att
arbeta utifrån lyhördhet för verksamheternas behov, framförhållning och dialog med förvaltningarna inför
ingrepp i en fastighet, ambition att minimera påverkan på verksamheten och transparens om hur bolagets
planering ser ut. Resultatet av undersökningen ska redovisas för kommunfullmäktige i samband med
delårsrapport och årsredovisning.
Effektiviseringsåtagande
Vingåkers Kommunfastigheter AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringliggande
kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt:
•
•
•

köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 10 Mkr,
rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för kommunal
verksamhet

Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att ta ställning till köp, försäljning eller nyinvestering mellan 5 Mkr
och 10 Mkr innan beslut fattas av bolaget.
11
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Vingåkers Kraft AB
Kommunfullmäktige ska ge Vingåker Kraft AB följande direktiv:
Bolaget som är dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB ska ansvara för
•
•
•

att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer, genom
långsiktighet och ekonomisk sund basis främja alternativ miljömässig hållbar energiproduktion.
att bolagets verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta.
att ta fram förslag till åtgärder för att främja bolagets och kommunens miljömässiga profil.

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet och beaktande långsiktighet och miljövinster.
Bolagets åtagande
Under åren 2019–2021 ska bolaget i samråd med ägaren utveckla en modell för hantering av bolaget där
såväl risker samt incitament för maximering av nytta och ekonomi belyses.
Effektiviseringsåtagande
Vingåker Kraft AB ska aktivt söka samordning med intresseorganisationer, övriga aktörer i syfte att
effektivisera verksamheten.
Principiella eller frågor av större vikt
För bolaget är följande områden principiella eller av större vikt
•

Köp, försäljning eller nyinvestering av överstigande 5 mkr

12
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

296
(xx)

2021-12-06

Ks § 198

KS 2021/397

Svar på motion angående statsbidrag för att åtgärda
rasrisken i ån
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då ansökan om
statsbidrag lämnats in till MSB.
Sammanfattning av ärendet
Charlotte Prennfors (M) har den 2021-06-18 inkommit med en motion avseende
rasrisken i Vingåkersån och att kommunen bör ansöka om statsbidrag av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap för att åtgärda rasrisken.
Som ett led i detta har förvaltningen tagit kontakt med MSB och den 2021-07-30
lämnades en ansökan om statsbidrag gällande stabilisering av Vingåkersån in.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-10
Motion 2021-06-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-10
Handläggare

Clara Norell
Clara.Norell@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/397

Svar på motion angående rasrisken i ån
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Att motionen anses besvarad då ansökan om statsbidrag lämnats in till MSB.
Sammanfattning av ärendet
Charlotte Prennfors (M) har den 2021-06-18 inkommit med en motion avseende
rasrisken i ån. Då rasrisken i Vingåkers-ån ännu en gång gett sig tillkänna och kräver
åtgärder så måste det denna gång tas på allvar och inte glömmas bort igen.
Moderaterna hoppas genom denna motion att få gehör för att projektet genomarbetas
av MSB:s tjänstemän och att det blir korrekt och genomtänkt. Moderaterna yrkar på
att man skyndsamt tar kontakt med MSB och påbörjar en ansökan om statligt bidrag
för rasrisken i Vingåkers-ån.
Som ett led i detta har förvaltningen tagit kontakt med MSB och den 2021-07-30
lämnades en ansökan om statsbidrag gällande stabilisering av Vingåkers-ån in.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Charlotte Prennfors (M) har den 2021-06-18 inkommit med en motion avseende
rasrisken i ån. Då rasrisken i Vingåkers-ån ännu en gång gett sig tillkänna och kräver
åtgärder så måste det denna gång tas på allvar och inte glömmas bort igen.
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Det finns statsbidrag att söka genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) som kan bekosta upp till 60% av kostnaden. Kostnader som kan vara
bidragsgrundande enligt MSB är:
•
•
•

Kostnader direkt kopplade till att öka markens stabilitet eller skydda mot
översvämningar.
Kostnader för utredningar som behövs för MSB:s handläggning av ansökan.
Kostnader för att pröva åtgärderna i miljödomstol.

Moderaterna hoppas genom denna motion att få gehör för att projektet genomarbetas
av MSB:s tjänstemän och att det blir korrekt och genomtänkt. Moderaterna yrkar på
att man skyndsamt tar kontakt med MSB och påbörjar en ansökan om statligt bidrag
för rasrisken i Vingåkers-ån.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har sett ett stort behov av att stabilisera Vingåkers-ån för att förhindra
skred och ras. Som ett led i detta har förvaltningen tagit kontakt med MSB och har den
2021-07-30 lämnat in en ansökan om statsbidrag gällande stabilisering av Vingåkersån.
Ekonomiska konsekvenser
Genom denna ansökan finns det möjlighet för kommunen att erhålla statsbidrag som
kan täcka stora delar av kostnaderna för projektet.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Susanne Jaktlund
Förvaltningschef
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Genom denna ansökan finns det möjlighet
för kommunen att erhålla statsbidrag
gällande stabilisering av Vingåkers-ån.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Målet påverkas inte av beslutet

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Målet påverkas inte av beslutet

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

451

vingaker.se

5 (9)

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Målet påverkas inte av beslutet

Målet påverkas inte av beslutet
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

456

Motion
Rasrisken i ån
Då rasrisken i Vingåkers ån ännu en gång gett sig till känna, och kräver
åtgärder så måste det denna gång tas på allvar och inte glömmas bort igen.
Det finns statsbidrag att söka genom MSB som kan bekosta upp till 60% av
kostnaden.
Kostnader som kan vara bidragsgrundande enligt MSB:
• Kostnader direkt kopplade att öka markens stabilitet eller skydda mot
översvämningar.
• Kostnader för utredningar som behövs för MSB´s handläggning av
ansökan.
• Kostnader för att pröva åtgärderna i miljödomstol.
Vi hoppas med denna motion få gehör för att projektet genomarbetas
av MSB´s tjänstemän, att det blir korrekt och genomtänkt.
Men även att ån kommer till glädje för både våra medborgare och
besökande. Vi har en vacker å låt oss ta tillvara den på ett hållbart och
vackert sätt.
Moderaterna yrkar på
-att man skyndsamt tar kontakt med MSB och påbörjar en ansökan
om statligt bidrag för rasrisken i Vingåkers ån.

Vingåker 20210614
Charlotte Prennfors (M)
Roger Larsson (M)
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Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av delegationsbesluten och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut har fattats:
Kommunstyrelsens ordförande
2021-11-04, Tillägg till köpekontrakt - ytterligare 160 kvm, KS 2021/391.
Kommunstyrelsens delegationsordning 1.1
Kommunchef
2021-10-04, Avtal järnhandelsvaror mellan Vingåkers kommun och XL Bygg Ålsäter
AB. 2021-09-01-2023-08-31, KS 2021/394. Kommunstyrelsens delegationsordning
1.2.
2021-10-26 Godkännande av förrättning, KS 2017/278. Kommunstyrelsens
delegationsordning 1.4.
Samhällsbyggnadschef
2021-10-04, Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning Stavhälla Hamn 1:5, KS 2019/367. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2.
2021-10-06, Avtal om avseende leverans av tillståndsansökan för vattenverksamhet
vid Vingåkersån. Inkluderar framtagande av samrådsunderlag och
miljökonsekvensbeskrivning, KS 2015/349. Kommunstyrelsens delegationsordning
1.2
2021-10-20, Vingåkers kommuns yttrande har sänts in till domstolen via ombud.
Domstolen har bekräftat mottagande till ombud. Kommunen vidhåller vad som
tidigare anförts i målet. KS 2018/286
2021-10-22, Svar på samråd - kommunen motsätter sig inte bildande av
gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp, KS 2021/571.
2021-10-27, Arrendeavtal för att nyttja del av fastighet för uppsättande av digital skylt
längs med Gillbergatorp 1:2, KS 2019/620. Kommunstyrelsens delegationsordning 1.2
Ekonomichef
2021-10-28, Tilläggsavtal avseende Inyett. Funktionen Autopay Connect, KS 2017/42.
Trafikingenjör
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-09-30, Beslut att bevilja upplåtelse av torgplats vid Storgatan 16. Försäljning av
charkuterier, kött och korv, KS 2021/582. Kommunstyrelsens delegationsordning
5.16.
2021-10-01, Prh § 45/2021 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2021/564.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-10-04, Prh § 48/2021 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2021/577.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-10-13, Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd, KS 2021/470.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-10-22, Beslut om grävtillstånd på Sävstaholmsvägen, KS 2021/620.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6
2021-10-18, Prh § 44/2021 - Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd. KS
2021/559. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-10-29, Svar på remiss över ansökan om tomteparad - kommunen har inget att
erinra. KS 2021/609. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.4.
2021-11-08, Grävtillstånd / schakttillstånd för geoteknisk borrning, KS 2021/629.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.6
2021-11-09, Yttrande om ansökan om tillstånd enligt ordningslagen för julmarknad på
Köpmannagatan i Vingåker 28 november, KS 2021/643. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.4.
2021-11-09, Prh § 46 /2021 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/471.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-11-09, Prh § 51/2021 Beslut att avslå ansökan om parkeringstillstånd, KS
2021/501. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-11-09, Prh § 50/2021 Beslut att avslå ansökan om parkeringstillstånd, KS
2021/527. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-11-09, Prh § 53/2021 Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/637.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-11-09, Prh § 54/2021 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/644.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-11-11, Beslut om upplåtelse av torgplats. Försäljning av sockervadd och
kanderade äpplen, KS 2021/671. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.14
2021-11-16, Grävtillstånd för Ringvägen 14, KS 2021/679. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.6
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-16, Grävtillstånd för Jägaregatan 16, KS 2021/678. Kommunstyrelsens
delegationsordning 5.6
2021-11-22, Prh § 55 - Beslut om parkeringstillstånd, KS 2021/658.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-11-22, Prh § 56/2021 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2021/684.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-11-24, Prh § 49/2021 - Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd, KS
2021/528. Kommunstyrelsens delegationsordning 5.10
2021-11-24, Yttrande över remiss över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala ordningsföreskrifter. Uppställande av vaccinationsbuss, KS 2021/681.
Kommunstyrelsens delegationsordning 5.4.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delgivningar med ärendenummer
Revisorerna – Granskning av bidrag inom kultur-och fritid, KS 2021/662
Kommunledningsförvaltningen – Digitalisering i Vingåkers kommun, KS 2021/553
Kultur- och fritidsnämnden – Beslut om säsongskort på Säfstaholms slott, KS
2021/635
Kultur- och fritidsnämnden – Uppföljning av internkontroll, KS 2021/636
Taxe-och avgiftsnämnden – Delårsrapport 2021, KS 2021/675
Delgivningar utan ärendenummer
Vårdförbundet Sörmland – Sammanträdesprotokoll 2021-10-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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