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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 24 januari 2022, kl. 13:15

Plats:

Hjälmaren samt digitalt via Teams.

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Närvarorätt
Informationsärenden
1. Taxe- och avgiftsnämnden presenterar sin verksamhet
2. Slutrapport projekt för kompetensförsörjning
3. Redovisning av indikatorer för krisberedskap
4. Rapport - Servicemätning via telefon och e-post 2021
5. Projekt samverkan Hjälmaren
6. Information från tjänstepersoner i beslutsärenden
7. Information från KLF och KOS
8. Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
9. Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Ärenden till kommunstyrelsen
10. Ny strategi för Leader från 2023
11. Samarbetsavtal med Samverkarna
12. Finansiering av fortsatt kartläggning för matchning mot näringslivets behov
13. E-arkiv
14. Samråd avfallsplan
15. Svar på remiss om handlingsprogram för Västra Sörmlands räddningstjänst
16. Svar på remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 för
Region Örebro län
17. Svar på remiss om Sörmlands trafikförsörjningsprogram
18. Svar på remiss om Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen
2022 - 2033
Ärenden till kommunfullmäktige
19. Handlingsplan förorenade områden
20. Ny förskola i norra delen av centralorten
21. Information händelse av investering överstigande 5 mkr – Kvarteret Smeden
22. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
23. Policy för fordon
24. Redovisning ej besvarade medborgarförslag
25. Redovisning ej besvarade motioner
Anmälningsärenden
26. Ordförandebeslut
27. Delegationsbeslut
28. Delgivningar
Övrigt
29. Övriga frågor

Föredragande
Enhetschef
Näringslivsansvarig
Säkerhetsstrateg
Kommunikationschef
Samhällsstrateg
Förvaltningschefer
Förvaltningschefer
Kommunchef

1

Vingaker.se

2 (2)
Anneli Bengtsson
Ordförande

Emma Bergström
Sekreterare

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

Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Närvarorätt
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Nellie Jonasson, ny nämndsekreterare i Vingåkers
kommun deltar på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Taxe- och avgiftsnämnden 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 taxe- och avgiftsnämnden i enligt
med sin uppsiktsplikt. Enhetschef deltar på sammanträdet och berättar om nämndens
verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Slutrapport näringslivsprojekt om kompetensförsörjning
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

Informationen presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Slutrapport: Näringslivsprojektet- Kompetensförsörjning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Slutrapport
Projektnamn
Projektägare
Näringslivsansvarig
Projektledare
Arbetsmarknadskonsulent
Projektperiod

Näringslivsprojektet - kompetensförsörjning
Ralf Hedin
Susanna Oom Samuelsson
Ulrika Gustafsson
Lotta Resare
2021-02-01 - 2021-12 31

Inledning
Den 1 februari 2021 startade ”Näringslivsprojektet”. Personal inom projektet var Lotta
Resare, anställd vid kommunen till 100 % och Ulrika Gustafsson, projektledare/underkonsult
till 50 % samt näringslivsansvarig Susanna Oom Samuelsson som projektägare.
Fortsättningsvis, i löpande text kommer gruppen av de ovan presenterad, kallas ”projektet”

Bakgrund
I Vingåkers kommun var och är kompetensförsörjningen en av de viktigaste och svåraste
utmaningarna för näringslivet, samtidigt stod många människor långt ifrån arbetsmarknaden.
För att minska klyftan däremellan sökte kommunen en arbetsmarknadskonsulent som
organisatoriskt skulle rapportera till kommunchefen och tillhöra näringslivsfunktionen.
Förutom denna tjänst skulle en konsult arbeta i projektet via upphandling. Tillsammans med
näringslivsansvarig skulle arbetsgivare kontaktas för att utröna huruvida de hade behov av att
rekrytera. Genom projektet skulle arbetsgivarnas behov tillgodoses samt personer som uppbar
försörjningsstöd få möjlighet till egen försörjning och således minskade kostnader för
kommunen.

Syfte & mål
Syftet med projektet var att få personer/klienter, med försörjningsstöd, i arbete och egen
försörjning. Genom en aktiv dialog med näringsidkare i Vingåkers kommun med omnejd
identifiera behov/arbetstillfällen och matcha dem mot personerna som uppbär
försörjningsstöd. Omkring 100 klienter intervjuas och kompetenskartläggas inom projektet.
De som står närmst arbetsmarknaden var målgruppen. Målbilden var att så många
försörjningstagare som möjligt skulle hitta en anställning alternativt börja studera.
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Metod - Arbetsmodell
En metod / ett arbetssätt presenterades under hösten 2020. Metoden / arbetssättet bestod i att
konkret hjälpa personer som uppbar försörjningsstöd ut i egen försörjning genom
handpåläggning och praktisk hjälp via marknadsföring av klienten och införsäljning hos
lämpligt företag inom näringslivet.
Metoden /arbetsmodellen var tydligt presenterad av projektledaren. Den hade sin
utgångspunkt i klienternas arbetslivserfarenhet/kompetens och att denna kompetens var
klarlagd hos försörjningsstöd. Klienterna kunde befinna sin på IFO, Viadidakt eller
Integration men uppbära försörjningsstöd.
Projektet presenterade två olika spår varav det ena var gruppträffar med klienter utvalda av
IFO, och den andra träffar med enskilda personer. Båda arbetssätten inkluderade
trepartssamtal tillsammans med IFO, projektet och klienten. IFO:s roll i trepartssamtalet var
att för klienten klargöra spelreglerna, bidra med fakta runt klienten samt konsekvenser vid
misskötsamhet. Samverkansblanketter upprättades av projektet där klinten gav samtycke till
att dela information med arbetsgivarna.
När projektet träffade arbetsgivare presenterades olika anställningsstöd, som AF erbjuder vid
anställning av långtidsarbetslösa, samt en introduktionstid i form av praktik som Vingåkers
kommun var ansvarig för. Syftet med detta arbetssätt var att få klinterna mer attraktiva och
anställningsbara utifrån att de oftast varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid, eller
inte alls fått fäste på den svenska arbetsmarknaden.
När arbetstillfällen hittades skulle kommunikationen /information ske via mejl, till
handläggare vid försörjningsstöd, om vilket företag som behövde rekrytera, krav på
kompetens samt övrig praktisk information. Svar från handläggare förväntades omgående
med namn på personer som kvalificerade utifrån företagets krav. Projektet tog därefter
kontakt med klienterna på försörjningsstöd och bokade in dem för en grupp eller enskilt möte
där kompetens skulle säkerställas och CV samt personligt brev presenteras som ett dokument
som skickades till arbetsgivaren. Ytterligare ett möte bokades med klienterna där presentation
av företaget gavs samt förberedelser inför anställningsintervju gicks igenom. CV skickades
till företaget och företaget kunde välja ut de personer de fann intressanta utifrån dessa. Möte
bokades hos företaget där personal från projektet fanns närvarande samt av företaget uttagna
klienter från försörjningsstöd fanns närvarande. Företaget kunde i mötet med klienten
intervjua dem för att sedan ta beslut om vem eller vilka man ville anställa. Efter praktiktiden,
samt en eventuell ansökan om anställningsstöd, där projektet var behjälpliga till arbetsgivarna
såväl till klienterna, kunde klienten nu gå in i en anställning och bli självförsörjande.
För att förtydliga arbetsprocessen togs ett flödesschema fram som presenterades i
samverkansgruppen och senare för politiken.
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Omfattning & strategi
Omfattning
Målgruppen var de klienter som hos IFO ansågs vara ”anställningsbara” och matchningsbara
ut mot arbetsmarknaden. Med anställningsbara menas klienter som inte hade några hinder, så
som missbruk, psykisk ohälsa eller annan problematik.
Målet var att projektet skulle träffa ca 100 klienter för intervju och kartläggning av klientens
kompetens, detta tillsammans med IFO.
Strategi
Strategiskt arbetade projektet mot att klinterna skulle gå in i egen försörjning. De som var
intresserade av studier hänvisades till studie och yrkesvägledare på Viadidakt.

Projektets genomförande
Två spår
Två arbetsspår upprättades, ett med gruppverksamhet och ett med individuella möten. Detta
arbetssätt fortgick under två månader. Arbetssättet upphörde då Corona slog till och projektet
inte längre fick samlas i grupp. Projektet revideras: Det innebar praktiskt att projektet fick
avsluta gruppaktiviteterna och börja arbeta individuellt och coronaanpassat. Det innebar även
att tidsåtgången ökade dramatiskt och klienterna kunde inte kläs på den
arbetsmarknadskunskap som målgruppen behövde.
Vi hittade riktiga jobb!

Ganska omgående hittades arbetsgivare som behövde anställa. Vid första
mötet/mailkontakten med IFO förstod vi att den kompetensbank, eller informationen om
klienternas kompetens, inte fanns.
Projektet revideras: Det innebar praktiskt att vi var tvungna att individuellt träffa varje klient
för att på så sätt skapa en kompetensbank att utgår ifrån vid matchande av de arbetstillfällen
projektet hittade. Projektet uppfattade att kunskap kring näringslivets krav saknades.
Efter att uppdraget reviderats pågick fortgående en inventering av inskrivna vid IFO.
Projektet intervjuar ett hundratal klienter för att plocka ut de som verkligen var
anställningsbara. Tanken var att göra detta genom trepartssamtal tillsammans med klient och
klientens handläggare. Tyvärr genomfördes treparten oftast utan IFO:s samverkan. Detta
påverkade projektet negativt då information kling klienterna och dess bakgrund inte alltid
kom fram samt att klienterna inte fick informationen om konsekvens vid misskötsamhet. I
dagsläget finns ca 30 deltagare kvar i kompetensbanken.
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Avsaknad av CRM-system
På grund av avsaknad av CRM - system - arbetade projektet med pappmappar och ett
Excelsystem.
Projektet revideras: Inköp av Workbuster där den av kommunen anställda lade in allt analogt
till digitalt. Här skapades även digitala blanketter där samtliga inom projektet samt IFO
fortlöpande kunde fylla i dessa utifrån Arbetsförmedlingens nya krav på information.
Utbildning skapades av projektet där IFO - anställda fick en genomgång av Workbuster med
alla dess delar.
Avsaknad av CV och personligt brev
Inga ansökningshandlingar fanns upprättade för respektive klient. Det innebar att vi
individuellt träffade klienterna för att upprätta dessa.
Projektet revideras/ ny arbetsrutin upprättas. Efter en tid skickades förfrågan till integration
om de kunde vara projektet behjälpliga med att upprätta handlingarna.
Arbetsförmedlingen sätter stopp
Arbetsförmedlingen reviderade sina regler vad gäller anställningsstödet Nystartsjobb.
Konkret innebar detta att information gällande klienten, en information som endast IFO hade,
skulle finnas tillgänglig inom 48 timmar från det att AF fick in en ansökan om nystartsjobb
från en arbetsgivare.
Projektet revideras: Detta ställde höga krav på att IFO skulle ”leverera” denna information
omgående, varför en ny rutin behövde upprättas om för att projektet skulle kunna vara
klienterna behjälpliga.
Stoppet: Under hösten, och som en blixt från klar himmel, reviderade AF sina rutiner åter
igen. Denna gång krävdes ett helt nytt arbetssätt och nya rutiner tillsammans med IFO.
Efterforskning krävdes, då tydlighet från Af saknades, och projektet lämnade ännu en gång in
en skrivning till styrgruppen där projektet presenterade ett förändrat arbetssätt. Detta pågår
fortfarande i skrivandets stund.
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Resultat
Sammanfattande /summering 2021-10-31
Totalt har 31 personer haft/har en anställning hos 16 olika företag / kommuner. Bland dessa
har vissa företag anställt flera personer. Vissa personer har haft anställning vid fler än ett
företag under perioden. Ett flertal av de personer som projektet hjälpt till anställning gång
nummer två, fanns inte på försörjningsstöd just för tillfället, men skulle med stor säkerhet
återkommit som nysökande utan vår hjälp. 2 personer har gått till utbildning. Anställningarna
har varit allt från sommarjobb till tillsvidareanställningar i olika anställningsgrad.
Följande företag / kommuner finns som samarbetspartners:
-

Hälsocentralen
Kronfågel
Coop
Katrineholms kommun
Taxi Östra Sörmland
ICA
Silver och stål
Joans
Gr8meal
Vingåkers kommun
Weber
Hjälmargården Läppe
Städarna i Katrineholm
Katrineholm Städteknik
Burger King
Vingåker Factory Outlet

Personer som nått anställning
Vi startade med målgruppen som stod närmast arbetsmarknaden. De flesta av våra deltagare
hade endast läst SFI upp till nivå B, vissa har aldrig studerat på sfi alls, någon enstaka nivå C.
Fördelningen män som nått anställning är 57% och kvinnor 42%. De faktorer som vi sett
genom projektet som gör en person mer anställningsbar är motivation, driv och körkort.
Företag där vi startat samarbete, inväntar beslut, ännu ej nått anställning.
- TT Clean
- Hotell Kungsbacken
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Personer har tackade nej till jobb/ misskötsamhet hos följande företag:
- Joans
- Grisfarm
- Kolgrillen
- Mc Donalds
- ICA
- Rixit
- Burger King
- VFO
Orsaker: Religiösa orsaker där dessa miljöer bryter mot muslimska grundnormer. Andra
orsaker så som avstånd, och skiftande arbetstider fanns också med. Vi har meddelat detta till
IFO men inte fått feedback eller info om konsekvens för klienten.
Företag som tackat nej efter intervjuer, då kompetensen ej var tillräcklig
- Båsenberga
- Nitab
- Centrala Bilvården Katrineholm
- Järnvägskiosken/gym
- Stiftelsen Linden
- Industrisanering i Södermanland Ab
- Ingela och Griffisarna
Övriga företag vi haft ”nära” kontakt med, men ej nått samarbete med
- Vytab
- TA gräv och schakt
- Dermarome
- Hotell Statt Katrineholm
- Mälardalens Trä och betong
- Valla bildemontering Ab
- Voith Paper och fabrics i Högsjö Ab
Övriga företag vi kontaktat finns att se i Workbuster. Cecilia Hill kommer att vara
huvudadministratör och kan delge information.
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Förändring i årstakt 202010 - 202110
Enligt IFO:s sammanställning av förändring hos inskrivna på försörjningsstöd kan man
konstatera följande förändring från okt 2020 till okt 2021.
- En minskning med 25 % gällande antal hushåll som ansökt om försörjningsstöd.
- Ekonomiskt bistånd för kommunen har minskat med 23 %
- Utbetalning av försörjningsstöd har minskat från 1 760 405 kr i okt 2020 till
1 441 217 kr i okt 2021. En minskning med 18,13 %
- Personer som sänkt sitt försörjningsstöd tack vare inkomst från annan källa har sänkts
med 50 % (deltidsarbeten)
Vi ser en positiv trend i dessa siffror och anser oss nöjda. Naturligtvis är projektet en del av
denna minskning tillsammans med andra faktorer så som utflyttning, csn och utskrivning av
andra orsaker. Försörjningsstödet har minskat regelbundet sedan mars 2021.

Erfarenheter och övriga slutsatser
Positivt IFO: Trots bristande förankring av projektet till personal på IFO, fick projektet efter
en tid ett bra flöde med klienter. Projektet fick hjälp med att boka lokaler för intervjuer samt
information som var viktig för uppdraget gällande klienten. Med facit i hand kan projektet
tydligt se en fördel om projektet haft 1 person som kontaktperson på IFO. En person som
kunnat plocka fram all fakta AF efterfrågar, fylla i blanketter samt hålla kontakt med klienten
i syfte att underlätta samt få kommunikationen registrerad.
Negativt IFO Förankring saknades från början vad gäller handläggarnas insats inom
projektet. Detta resulterade i ett bristfälligt engagemang, till en början. Projektet fick bromsa
arbetssättet att ”få ut” klienter i arbete inom en snar framtid för att tillsammans med
handläggarna prata ihop sig om arbetssätt. Förståelse kring ”anställningsbarhet” var inte
tydlig för handläggarna.
Positivt AF: Den ”väg in” - handläggare som Mattias Gustafsson etablerad i början av
projektet fungerade väl. Handläggaren var förstående och flexibel i sitt tankesätt, vilket
behövdes då projektet var ett nytt sätt för kommunen att arbeta. Även de möten som projektet
hade tillsammans med ansvarig beslutsfattare introduktionsanställning, gick till en början bra.
Negativt AF: Tyvärr gick ”vägen in” - handläggaren hem efter en tid och projektet blev
tilldelat en ny handläggare. Överlämningen av projektets arbetssätt till den nya handläggaren
fungerade inte och vi blev ifrågasatta frekvent. Den kommunikation som blev etablerad i
början av projektet, blev nu bristfällig. För att exemplifiera vad bristfällig feedback kunde
vara så hade projektet som rutin att informera AF när en klient från IFO gick ut i praktik
anordnad av Vingåkers kommun. Projektet meddelade AF vem klienten var och under vilken
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period praktiken skulle pågå. Denna information var väldigt viktig att klientens handläggare
fick då klienten kontinuerligt rapporterade sina aktiviteter i AF:s system och att då denna
aktivitet inte fanns som ett alternativ när klienten skulle rapportera. Kontentan kunde bli att
klienten blev avstängd från AF om klienten rapporterade på ett felaktigt sätt.
Andra problem med AF har varit långa väntetider på beslut gällande bland annat nystartsjobb
och introduktionsanställningar. Detta har påverkat såväl deltagare som arbetsgivare negativt.
AF är en myndighet som är i ständig förändring. Bristfällig information om förändrade
arbetssätt har varit en ständig bromskloss för projektet. Många revideringar har genomförts
och anpassning av arbetssätt skett.
Viadidakt: Samverkan startade aldrig trots att projektet vid upprepade tillfällen tog kontakt
och efterfrågade samarbete. Detta resulterade i att personer inskrivna på Viadidakt, som hade
försörjningsstöd, aldrig kartlades och således aldrig kom i egen försörjning.
Integration: Projektet bjöd in till samverkan, men mottagande var svalt till en början. Efter
några projektmånader påbörjades en samverkan där personer som skrevs in i projektet
skickades till integration för att upprätta CV och personligt brev.
Corona: Under året har pandemin påverkat den uppsökande verksamheten. På grund av lägre
besöksfrekvens och lägre produktion inom näringslivet fanns inte de ”enkla jobben” i den
utsträckning som projektet räknade med. Hösten var tänkt som det stora kosläppet, men på
grund av AF:s förändrade direktiv drogs handbromsen åt och avbrottet blev ett konstaterande.
Både hotell och restaurangbranschen är i nuläget i skriande behov av personal vilket är
frustrerande för projektet då vi inte längre kan vara behjälpliga med rekrytering.
Kommer klienterna komma tillbaka till IFO när projektet avslutas?
Projektets svar är tudelat grundat på erfarenheter från tidigare projekt inom samma område
och med samma utgångsläge. Språkförbistring och/eller avsaknad av underförstådda sociala
koder ligger ofta till grund för misstolkningar av målgruppen utlandsfödda eller personer i
utanförskap. Om de klienter som vid projektets slut gått från praktik ut i anställning, inte följs
upp finns risk för att anställningen upphör. Kontinuitet och uppbackning för såväl klient som
arbetsgivare är den viktigaste komponenten för att båda parterna ska känna sig trygga i
interaktionen och resultat av arbetsinsatsen. Det kan även uppstå frågor kring förlängning av
introduktionsjobb/nystartsjobb där arbetsgivarna kan behöva hjälp och stöd runt
administrationen till Arbetsförmedlingen.
Projektet föreslår att näringslivsansvarig tar över och följer upp projektet under Q 1 2022.
Anledningarna och fördelarna är många. Tar man det ur det viktigaste perspektivet, nämligen
ett arbetsgivarperspektiv, får man arbetsgivarna ”med sig” i framtiden när företagen är i
behov av att rekrytera mer personal.
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Förslag för fortsättning 2022
Fram tills idag har vi inom projekt Näringsliv haft möjlighet att arbeta individuellt med personer som
är arbetsföra och uppbär försörjningsstöd. Detta har nu förändrats genom nya reformer hos AF.
Vad innebär förändringen?
Från och med nu kan vi inom projektet, enligt AF, endast arbeta med de personer som ej har en annan
av AF godkänd kompletterande aktör, till exempel KROM-företag och/eller yrkessvenska. Personerna
som är hos en kompletterande aktör ”ägs” av aktören och inte AF. AF har helt gett de kompletterande
aktörerna mandat att styra över de insatser man anser varje person behöver. Det innebär att om vi
inom projektet vill jobba med personer som finns hos en aktör behöver vi ett godkännande av varje
aktör. De övriga, ”öppet arbetssökande/ej hos annan aktör”, måste tas upp i samverkansmöte mellan
IFO och AF för godkännande. Målgruppen finns, men kommer med stor säkerhet minska avsevärt.
Projektet föreslår därför att jobba med orienteringskurser för år 2022.
Utifrån information om reformen ser vi stora möjligheter att från årsskiftet arbeta med
orienteringskurser som en insats för de som uppbär försörjningsstöd. Vi föreslår att Vingåkers
kommun startar egna orienteringskurser, i Vingåker. Det finns ett upparbetat företagsregister och
arbetsgivare som redan ställt sig villiga till samverkan. Erfarenheter från andra projekt, i andra
kommuner, har visat sig väldigt framgångsrikt.
En orienteringskurs skapas utifrån näringslivets behov. Innehållet blir därmed växlande. Nästan alltid
behöver dock orienteringskursen innehålla praktik, service och bemötande och ev. yrkessvenska. Den
bör ligga under GRUNDVUX och sökas och godkännas av rektor. Orienteringskurserna blir då en
reguljär utbildning, som blir godkänd som en aktivitet av AF. Deltagarna kan finansiera
utbildningarna genom CSN eller aktivitetsstöd hos AF eller i vissa undantagsfall fortsatt
försörjningsstöd.
Orienteringskurserna hålls på hel eller halvfart på mellan 10 - 20 veckor, ”praktik” 3 – 4 d/v. Alla
personer som söker orienteringskurser måste få utbildningen godkänd av AF. I en reguljärutbildning
kan både AF och kompletterande aktörer skriva in personer. Övriga passande målgrupper är ”öppet
arbetslösa”, de med ”skolplikt” och SFI elever som studerar på halvfart.
Resultat
Arbetssättet som presenteras ovan ger inte lika snabba och kortsiktiga resultat som när man arbetar
direkt ut mot individuella arbetsgivare. Resultatet kan i stället ses ur ett längre tidsperspektiv där man
kommer kunna arbeta med större grupper, där gruppen kommer ut i arbete samtidigt. Målet bör ligga
på att 70 - 80 % av samtliga som blir antagna når anställning efter utbildningens slut.
Orienteringskurser kommer även att ge de chansen som står ”längre-i-från” i och med att insatsen är
längre och innehåller ”arbetsmarknadskunskap” vilket ökar chanserna att nå anställning.
Viktigt är att i sammanhanget påpeka att matchningen måste skötas korrekt, dvs utifrån arbetsgivarnas
behov, krav och önskemål om varje individuell kurs ska ge resultat och i förlängningen ge en
sänkning av försörjningsstödet.

Sida 9 (10)
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Slutrapport
Näringslivsprojekt
2021-12-08

Tack för oss och tack för visat förtroende att få medverka till att sätta Vingåker på
kartan!
Trots många motgångar och revideringar anser vi projektet som mycket lyckat. 33 personer
har nått egen försörjning och två personer som väntar på beslut. En siffra som skulle kunna
vara 44 om inte hinder/misskötsamhet funnits hos vissa klienter. Siffran kunde nått oanade
höjder om inte stoppet hos AF tillkommit mitt i ”det stora kosläppet”.
Målgruppen, vars svenskkunskap varit väldigt låg, tillhör den grupperingen inom samhället
som förmodligen inte skulle nått egen försörjning på egen hand utan vår handpåläggning.
Exempel på handpåläggning är:
• Behjälpliga med ansökan om nystartsjobb/introduktionsjobb, vilket är ett absolut
måste.
• Behjälpliga med trepartstelefonmöten med AF och övriga myndigheter.
• Behjälpliga med allt från barnomsorg, tolka busstider till klädsel.
• Behjälpliga med påminnelser om tid och plats för olika möten.
• Behjälpliga med information om arbetsgivarnas krav och förväntningar.
• Behjälpliga med ”förintervjuer” åt arbetsgivarna, för att förenkla och påskynda
processen och skapat trygghet åt klienterna.

Den livskvalité som människor får genom att börja arbeta är grädde på moset för oss som
varit inkluderade. Tacksamheten från de som nått anställning har varit enorm, glädjen vi fått
dela med personerna är överväldigande. De män som nått anställning kommer med sina fruar
och ber om hjälp och vice versa. Vi har gett många invånare i Vingåkers kommun som
uppbär försörjningsstöd hopp om att arbete finns.
Även tacksamheten från företagen är ett faktum då projektet blivit rosat av många. Projektet
har visat att människor från andra länder kan och vill bidra, vilket ökar integrationen, minskar
segregationen och kampen mot fördomar. Kändisskapet kändes som ett positivt erkännande
från media och vi glänste för en stund med all rätt.

Ulrika Gustafsson & Lotta Resare
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Servicemätning via telefon och e-post 2021
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KORT OM UNDERSÖKNINGS- OCH RÅDGIVNINGSFÖRETAGET PROFITEL
PROFITEL är ett oberoende undersöknings- och rådgivningsföretag inom kommunikation och kundservice med
tonvikt på telefoni och e-post. Med en helhetssyn som involverar människa, teknik och ekonomi har vi utvecklat en
framgångsrik process, som genomsyras av våra mätningar och utveckling av hanteringen av kundkontakter per
telefon och e-post. Målet med processen är att öka organisationernas kommunikationskvalitet och effektivitet i syfte
att medverka till bättre ekonomi i organisationen och stärka varumärket.
PROFITEL erbjuder en rad kvalificerade tjänster för att säkerställa en professionell tele- och e-posthantering. Vi är
verksamma över hela landet sedan 1994. Våra uppdragsgivare är välkända organisationer och företag,
företrädelsevis medelstora och större verksamheter inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

VÅR SYN PÅ KOMMUNIKATION PER TELEFON OCH E-POST
Vår erfarenhet har gett oss insikten att sanningens ögonblick om telefonin och e-postkommunikationen, med alla
dess ingredienser, fungerar eller inte är när man tar kontakt. Får vi kontakt med sökt person eller funktion? Hur blir
vi bemötta? Hur snabbt får vi svar? Fungerar tekniken? Ringer man tillbaka eller mailar sina svar snabbt? Agerar
telefonisterna, kontaktcenter/kundtjänst och övriga personalen i enlighet med de förväntningar som ställs på en väl
fungerande kommunikation? M.m.
Kort och gott, det är detta och mycket mer som vi undersöker för att se om kundmötena per telefon och e-post lever
upp till organisationens förväntningar och de kontaktandes behov av service och möjligheten att få uträtta sina
ärenden.
Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att
kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att
kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post
fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi
och effektivitet.
För mer information om PROFITEL och vad vi kan bistå med, vänligen läs mer på www.profitel.se.
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BAKGRUND
Profitel har haft glädjen att få genomföra merparten av kommunernas telefon- och e-postmätningar inom ramen för
SKRs projekt ”Kommunens Kvalitet i Korthet” (KKiK) de senaste tio åren. Fr.o.m. 2021 så ingår dock inte de tre
nyckeltalen som Profitel bl.a. har mätt i KKiK-konceptet. Många kommuner vill dock fortsätta att stämma av service
och tillgänglighet per telefon och e-post och vi har i år (2021) genomfört mätningarna som tidigare, kompletterat
med flera olika möjliga upplägg för att tillmötesgå kommunernas varierande önskemål. 74 kommuner, bl.a. er, valde
att genomföra en mätning som motsvarar den tidigare KKiK-mätningen och ert resultat jämförs med snittresultatet
för dessa 74 kommuner i denna rapport.

SYFTE
Syftet med den genomförda mätningen var att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunen
svarade på de frågor som ställdes.

OM MÄTNINGEN - METOD
1) Servicemätning via telefon (samma frågor som i e-postundersökningen och de återfinns i slutet av rapporten)
a) Vi har ringt via angivet huvudnummer och ställt frågor enligt tidigare KKiK-mätningar. Frågorna berör de nio
förvaltningsområdena Bygg, Förskola, Grundskola, Individ- & familj, Miljö & hälsa, Äldreomsorg,
Handikappomsorg, Kultur & fritid och Gator och vägar.
b) Sex olika frågor användes per förvaltningsområde. Totalt genomfördes 54 alternativt 108 uppringningar
(varje fråga ställdes två gånger i utökad variant – gäller ej er kommun). För vissa kommuner har vi också ringt
sex alternativt 12 samtal till kommunledningen (redovisas separat och ingår inte i totalresultatet).
c) Mätperiod: September-oktober 2021. Samtalen ringdes helgfria vardagar kl. 08.00-11.30 och 13.00–16.00.
d) Mätparametrar (samma som tidigare inom KKiK). Bedömningarna graderas som: God, Medelgod och Dålig.
Tillgänglighet

Svar på frågan

Information

Intresse och engagemang

Bemötande

Extra! Vi levererar också utöver ovan:
Svarstid till huvudnummer
Hälsningsfraser – person som besvarat frågan
Helhetsintryck på en femgradig skala

Svarstid efter eventuell koppling till svarande person
Besked om ”vem” som svarar på frågorna *
En detaljerad samtalsspecifikation **

* Vi redovisar om vi får svar på frågan direkt av svarande person (telefonist eller kontaktcenter/kundtjänst) eller svar på frågan efter koppling av den svarande
personen (kontaktcenter/kundtjänst eller en enskild handläggare).
** Specifikationen visar, förutom bedömningarna av de samtal som besvarats, även t.ex. undersökarnas fritextkommentarer samt antalet samtal som hamnat i
röstbrevlådor/mobilsvar, avbrutits p.g.a. mer än 60 sekunders väntan efter koppling och avbrutits p.g.a. t.ex. upptagetton.

2) Servicemätning via e-post (samma frågor som i telefonmätningen)
Vi har skickat 54 alternativt 108 e-postbrev till kommunens officiella e-postadress för att bedöma servicenivån. Till
vissa kommuner har vi även skickat sex alternativt 12 e-postbrev med frågor till kommunledningen (ingår ej i
totalresultatet). Vi har mätt:
•
•
•
•

Svarstid (även andel svar inom en arbetsdag/24 timmar respektive två arbetsdagar/48 timmar samt andelen
”ej svar”) och medelsvarstid.
Avsändare (kontaktinformation från avsändare bedöms)
Svarskvalitet (svaret kvalitetsgranskas utifrån merinformation, övriga hänvisningar m.m.)
Redovisning av mail som inte besvarades.

Varje kommun får en e-postspecifikation som visar frågorna med tillhörande svar från undersökningen. Upplägget i
övrigt (frågor, mätperiod etc.) är detsamma som i telefonserviceundersökningen.
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ALLMÄNNA KOMMENTARER OM MÄTNINGARNA
Då mängden samtal och e-post som ringts och skickats till er är liten är det viktigt att understryka att resultaten
endast ger en indikation på hur väl er kommun har presterat.
Totalresultatet per kommun (d.v.s. 54 eller 108 samtal respektive 54 eller 108 mail) ger en bättre bild av verkligheten
än de resultat som redovisas på ”förvaltningsnivå” (Bygg, Äldreomsorg etc.), vilka får ses som en ren indikation.
Resultaten på ”förvaltningsnivå” kan variera stort procentuellt beroende på mängden samtal eller e-postkontakter
som har bedömts.
Ert resultat är i stora drag alltså en indikation om hur ni ligger till inom respektive mätområde och hur ni ligger till i
jämförelse med andra kommuner. Resultatet kan användas som en intern intresseväckare och som en utgångspunkt
för ett fortsatt arbete inom området.
I några fall hos några kommuner kan det saknas bedömningsunderlag med konsekvensen att det inte finns någon
”diagramstapel” för den aktuella förvaltningen d.v.s. värdet = 0.
Undersökningen har genomförts på exakt samma sätt för alla kommuner och således kan dock relevanta jämförelser
göras.
MÄTPARAMETRAR TELEFONI
T1 - Tillgänglighet: Andelen kontaktförsök som gav svar på frågor. (F.d. nyckeltal U00413)
T2 - Svar på frågan: Vilka svar fick vi på de frågor som vi ställde i samtalen? ”Vem” svarade på frågorna?
T3 - Information: Kvaliteten på informationen i svaren
T4 - Intresse och engagemang: Intresse och engagemang i svaren från de personer vi talat med
T5 - Bemötande: Hur blev vi bemötta av personalen? (F.d. nyckeltal U00486)
T6 - Svarstid till huvudnumret: Tiden från den första ringsignalen till att någon har svarat på huvudnummer.
T7 - Svarstid efter eventuell koppling: Tiden från koppling till personer som svarat på frågorna.
T8 - Hälsningsfraser: Hälsningsfraser från de personer som besvarat frågorna.
T9 - Helhetsintryck på en femgradig skala: En sammanvägning av alla intryck som noterats i respektive
samtalsförsök.
MÄTPARAMETRAR E-POST
E1 - Svarstid: Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen (även andel svar inom en respektive två
arbetsdagar och andel ”ej svar”).
E2 - Medelsvarstid: I arbetstimmar (arbetstid vardagar kl. 8-17).
E3 - Svarstid/Svar på fråga: Andelen e-postbrev som besvarades inom en arbetsdag (24 timmar) med ett komplett
svar på vår fråga eller med svar på en eller flera delfrågor. (F.d. nyckeltal U00442)
E4 - Avsändare: Kontaktinformationen från avsändaren bedöms.
E5 - Svarskvalitet: Innehåller svaret merinformation, övriga hänvisningar etc.?

JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE ÅRS RESULTAT - KOMMENTARER
Om er kommun har genomfört motsvarande undersökning med annan leverantör tidigare och vi har inkluderat det
resultatet i denna presentation som en jämförelse med ert resultat i 2020 års undersökning, tar PROFITEL inget
ansvar för riktigheten i denna information. I tidigare rapporter lämnas följande kommentar: ”Även om samma
bedömningsgrunder har använts vid tidigare mätningar, bör eventuella jämförelser göras med förhållandet till andra
kommuner istället för över tiden”. Vi instämmer.
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KOMMENTARER ANGÅENDE KKiK 2014-2020 samt Telefon- och e-postmätning 2021:
Diagram T1:
Precis som i KKiK-mätningarna 2014-2020 har vi i år väntat kvar i telefon tills vi får svar av växeln/kontaktcenter.
Kommentar gällande kundtjänster/kontaktcenter om ”svarstider” och ”andel svar på frågan”
Vi bedömer alla kommuner på samma sätt (avser stapeln ”andra kommuner” i diagrammen) som tidigare, oavsett
om kommunen har en traditionell växel eller någon form av kundtjänst/kontaktcenter. Kommuner med
kundtjänst/kontaktcenter och även vissa andra kommuner kan många gånger ha längre svarstider. Detta beror delvis
på att det finns talsvarssystem/menyval som ökar väntetiden och dels att expedieringstiden för att svara på frågorna
i kundtjänst/kontaktcenter ofta är längre.
Vissa av de längre svarstiderna kan dra ned helhetsintrycket för de kommuner som har kundtjänst/kontaktcenter
eller liknande såväl som att kommunen kan få en låg placering på svarstidsparametern i samtal till huvudnumret.
Många gånger har kommuner med kontaktcenter/kundtjänst emellertid ofta en högre lösningsgrad genom att de
oftare lyckas svara på frågorna.
Diagram T5:
I KKiK-mätningarna 2016-2020 redovisades T5 som ett procenttal och detsamma gäller i år. De uppringande
personerna har efter varje samtal gjort en bedömning av bemötandet utifrån fyra nivåer: Mycket god – God –
Medelgod – Dålig (t.o.m. 2015 års mätning var skalan God – Medelgod – Dålig). Bedömningen av varje samtal har
sedan lagts samman till en bedömning i procent för varje nivå och poäng sätts enligt följande:
Mycket god = 3 poäng, God = 2 poäng och Medelgod = 1 poäng.
Maxpoängen = antal bedömningsmöjligheter (alltså de gånger man får svar på frågan) multiplicerat med poängen
ovan. Exempel:
40 bemötanden bedöms = max 120 poäng (3 X 40):
15 Mycket goda X 3 = 45 poäng
20 Goda X 2 = 40 poäng
5 Medelgoda X 1 = 5 poäng
Summa: 90 poäng som divideras med möjlig totalpoäng (120) = 75%.
Diagram T7:
Underlaget (dvs antalet bedömda samtal) för vissa kommuner i T7 kan vara väldigt litet och detta kan ge stort utslag
på resultatet med såväl högre som lägre placering. Detta är viktig att förstå när man tolkar resultatet.
Diagram E4:
E-postsvaren innehåller allt från inga kontaktuppgifter alls till omfattande upplägg med för- och efternamn, titel,
enhet, telefonnummer, mailadress, hemsida, besöksadress m.m. För en del kommuner kan det saknas namn på
personerna som svarat, alternativt lämnas endast förnamn. Detta kan vara ersatt med
kommunvägledare/kontaktcenter/kundtjänst/trafikenheten etc. och i övrigt är kontaktuppgifterna utmärkta. Där vi
saknar fullständigt personnamn eller bara har fått förnamnet har vi dragit ned nivån i vår bedömning. Skulle
personnamnen vara med skulle det lyfta resultatet.
Grundtanken när definitionen för att värdera denna parameter tidigare skapades var att få veta vem som svarat och
som mottagaren skulle kunna kontakta. Därför har detta vägt tungt i bedömningen av denna parameter och kan få
ett stort genomslag samtidigt som det också särskiljer de kommuner som har med namn i uppgifterna. Vi vill att de
kommuner som har fått en lägre betygsättning mot denna bakgrund skall se denna parameter som en orientering.
Det kan finnas olika skäl och policies som styr att man har valt att inte ha med personnamnen i sina kontaktuppgifter
på det sätt som beskrivs ovan och det är helt i sin ordning.
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ERT RESULTAT FÖR DE TRE F.D. NYCKELTALEN
Nedan sammanfattas er kommuns resultat för de f.d. KKiK-nyckeltalen och en hänvisning görs till mer
detaljerad information längre fram i rapporten.
F.d. nyckeltal U00442: 72 %.
(För mer information om nyckeltalet, vänligen se sidan 30, diagram E3.)
F.d. nyckeltal U00413: 44 %.
(För mer information om nyckeltalet, vänligen se sidan 10, diagram T1.)
F.d. nyckeltal U00486: 84 %.
(För mer information om nyckeltalet, vänligen se sidan 14, diagram T5.)
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DELTAGANDE KOMMUNER 2021 ATT JÄMFÖRA MED
Nedanstående 74 kommuner genomförde mätningens alternativ 1 (motsvarar den tidigare KKiK-mätningen) och
ingår i jämförelsen och benämns ”Andra kommuner” i diagrammen.
Alingsås

Nybro

Alvesta

Nyköping

Aneby

Nynäshamn

Avesta

Olofström

Bengtsfors

Orsa

Berg

Orust

Bjuv

Oxelösund

Borås stad

Partille

Botkyrka

Perstorp

Bromölla

Ronneby

Båstad

Salem

Eskilstuna

Sigtuna

Finspång

Sjöbo

Forshaga

Skövde

Gällivare

Sollefteå

Hallsberg

Staffanstorp

Huddinge

Stenungsund

Hultsfred

Svedala

Härryda

Tanum

Hässleholm

Tibro

Karlshamn

Torsås

Kumla

Trollhättan

Kungsbacka

Upplands-Bro

Kävlinge

Uppsala

Laholm

Vansbro

Lekeberg

Varberg

Lerum

Vaxholm

Lilla Edet

Vingåker

Linköping

Vårgårda

Ljusdal

Vännäs

Lysekil

Västerås

Malung-Sälen

Älvdalen

Malå

Öckerö

Mariestad

Örnsköldsvik

Motala

Östra Göinge

Munkfors

Övertorneå

Mörbylånga
Norsjö
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RESULTAT TELEFONI

RESULTATJÄMFÖRELSE MELLAN KOMMUNER
Följande symboler används för att visa er kommuns totalresultat för respektive parameter i jämförelse med
genomsnittet för de 74 kommuner som undersöktes av PROFITEL:

Betydligt
högre

Högre

Motsvarande
nivå

Lägre

Betydligt
lägre
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TILLGÄNGLIGHET TELEFONI
Mätparameter T1: Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga.
(Motsvarar f.d. nyckeltal U00442.) Sedan KKiK 2014 har vi väntat kvar tills vi fått svar på huvudnumret jämfört med
att vi tidigare brutit efter 60 sek. väntan. Jämförelsen mot tidigare år görs med 60 sekundersintervallet.
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:
Svar på frågan - 60 sek
0%

10%

Svar på frågan - 61-120 sek
20%

Vingåker 21
Vingåker 20
Vingåker 19
Andra kommuner 21
Bygglov 21
Bygglov 20
Bygglov 19
Förskola 21
Förskola 20
Förskola 19
Grundskola 21
Grundskola 20
Grundskola 19
Individ o Familj 21
Individ o Familj 20
Individ o Familj 19
Äldre 21
Äldre 20
Äldre 19
Handikapp 21
Handikapp 20
Handikapp 19
Kultur o Fritid 21
Kultur o Fritid 20
Kultur o Fritid 19
Miljö o hälsa 21
Miljö o hälsa 20
Miljö o hälsa 19
Gator o vägar 21
Gator o vägar 20
Gator o vägar 19
Kommunledning 21

30%

40%

44%

Svar på frågan >120 sek
50%
7%

54%
50%
43%

60%

70%

8%

80%

90%

100%

41%
46%
48%

2%
9%

Ingen kontakt

24%

24%

100%
33%

67%

17%

83%
67%

33%
83%
17%

33%

17%
50%
16%

67%

17%
17%
17%

83%
83%
50%
50%

50%
50%
67%

33%

33%
33%

67%
67%

17%

83%
33%

17%

50%
100%

33%

67%
67%
67%
67%

16%
33%
33%

50%

33%
67%
67%

33%

17%

16%

17%
33%
33%
33%
33%
33%

17%

67%
67%
17%

17%

67%

Kommentar: Vid ev. röstbrevlåda etc. har vi inte lämnat något meddelande om återuppringning.
PROFITELS erfarenhet av tillgängligheten (få svar på frågor) hos kommuner med traditionell växel som kopplar
samtalen vidare till handläggare är att vi som uppringare får svar i ca 40-50% av samtalen. Kommuner med
kontaktcenter/kundtjänst har oftare en högre tillgänglighet. Er kommuns totalresultat avseende ”tillgänglighet” är i
nivå med genomsnittet.
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SVAR PÅ FRÅGAN
Mätparameter T2: Vilka svar fick vi på de frågor som vi ställde i samtalen? (”Dålig” omfattar otillräckliga svar på
frågor och de samtal där vi inte kom i kontakt med någon som kunde lämna svar, dvs de röda delarna i T1.)
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:

Svar på frågan
God
0%

10%

20%

Vingåker 21
Vingåker 20
Vingåker 19
Andra kommuner 21
Bygglov 21
Bygglov 20
Bygglov 19
Förskola 21
Förskola 20
Förskola 19
Grundskola 21
Grundskola 20
Grundskola 19
Individ o Familj 21
Individ o Familj 20
Individ o Familj 19
Äldre 21
Äldre 20
Äldre 19
Handikapp 21
Handikapp 20
Handikapp 19
Kultur o Fritid 21
Kultur o Fritid 20
Kultur o Fritid 19
Miljö o hälsa 21
Miljö o hälsa 20
Miljö o hälsa 19
Gator o vägar 21
Gator o vägar 20
Gator o vägar 19
Kommunledning 21

Medelgod

30%

40%

55%
45%
48%

Dålig
50%

60%

70%

4%

80%

90%

100%

41%
46%
48%

9%
4%
66%

9%

25%

100%
33%

67%

17%

83%
67%
67%

33%
16%
50%

50%

17%

83%
33%

17%
17%
17%

50%
67%

33%

16%
50%
50%

17%
50%
67%

33%

33%
33%

67%
67%

17%

83%
50%

50%
100%

33%

67%
83%

17%

67%
50%

33%
33%

17%
83%

50%

17%
17%

33%
33%
33%
33%
33%

67%
67%
67%
67%
17%

16%

67%

Kommentar: De gröna och gula staplarna utgör andelen av samtalen där vi har fått bra eller acceptabla svar på våra
frågor. I er kommun besvarades 21 frågor direkt av svarande person (telefonist eller kontaktcenter/kundtjänst) och
11 av kontaktcenter/kundtjänst eller en enskild handläggare efter koppling av den svarande personen. Er kommuns
totalresultat avseende ”god svarskvalitet” är betydligt lägre än genomsnittet.
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INFORMATION
Mätparameter T3: Gradering av informationen i svaren vi fick.
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:

Information
God
0%

10%

20%

Medelgod

30%

40%

Vingåker 21
Vingåker 20
Vingåker 19
Andra kommuner 21
Bygglov 21
Bygglov 20
Bygglov 19
Förskola 21
Förskola 20
Förskola 19
Grundskola 21
Grundskola 20
Grundskola 19
Individ o Familj 21
Individ o Familj 20
Individ o Familj 19
Äldre 21
Äldre 20
Äldre 19
Handikapp 21
Handikapp 20
Handikapp 19
Kultur o Fritid 21
Kultur o Fritid 20
Kultur o Fritid 19
Miljö o hälsa 21
Miljö o hälsa 20
Miljö o hälsa 19
Gator o vägar 21
Gator o vägar 20
Gator o vägar 19
Kommunledning 21

Dålig
50%

60%

70%

80%

90%

100%

91%

9%

79%
82%
86%

21%
14%
4%
12% 2%

100%
100%
100%
80%

20%
100%
100%

40%

60%
20%

60%
67%

20%
33%

100%
75%

25%
100%
100%
100%

67%

33%
100%
100%
100%

75%
83%

25%
17%

50%

50%
75%

25%
100%
100%
100%

50%

50%

Kommentar: Att få bra information när vi har ställt våra frågor är viktigt. Svaren ska vara tydliga och relevanta och
inte leda till att man som inringande person känner sig osäker efter samtalet. Sådan information har bedömts som
”God”. Er kommuns resultat är högre än genomsnittet.
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INTRESSE OCH ENGAGEMANG
Mätparameter T4: Intresse och engagemang i svaren från de personer vi talat med.
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:

Intresse och engagemang
God
0%

10%

20%

Medelgod

30%

Dålig

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vingåker 21

91%

9%

Vingåker 20

90%

10%

Vingåker 19

89%

11%

Andra kommuner 21

87%

11%

2%

Bygglov 21
Bygglov 20

100%

Bygglov 19

100%

Förskola 21

100%

Förskola 20

100%

Förskola 19

100%

Grundskola 21

100%

Grundskola 20

60%

40%

Grundskola 19

60%

40%

Individ o Familj 21

67%

33%

Individ o Familj 20

100%

Individ o Familj 19

100%

Äldre 21

100%

Äldre 20

100%

Äldre 19

100%

Handikapp 21

100%

Handikapp 20
Handikapp 19

100%

Kultur o Fritid 21

80%

Kultur o Fritid 20

20%
100%

Kultur o Fritid 19

75%

Miljö o hälsa 21

25%

83%

Miljö o hälsa 20

17%

75%

25%

Miljö o hälsa 19

100%

Gator o vägar 21

100%

Gator o vägar 20

100%

Gator o vägar 19

100%

Kommunledning 21

50%

50%

Kommentar: Personalen representerar kommunen i varje samtal som besvaras. Ett visat intresse och engagemang i
kontakten är därför oerhört viktig. Varje medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den
professionalism och det servicetänkande som ni vill skall förknippas med er kommun.
Er kommuns resultat är högre än genomsnittet.
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BEMÖTANDE
Mätparameter T5: Våra intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de blivit bemötta av personalen. (Motsvarar
f.d. nyckeltal U00486.) Se information om bedömning och redovisning av nyckeltalet på sidan 6.
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:
Mycket god
0%

10%

20%

Vingåker 21
Vingåker 20
Vingåker 19
Andra kommuner 21
Bygglov 21
Bygglov 20
Bygglov 19
Förskola 21
Förskola 20
Förskola 19
Grundskola 21
Grundskola 20
Grundskola 19
Individ o Familj 21
Individ o Familj 20
Individ o Familj 19
Äldre 21
Äldre 20
Äldre 19
Handikapp 21
Handikapp 20
Handikapp 19
Kultur o Fritid 21
Kultur o Fritid 20
Kultur o Fritid 19
Miljö o hälsa 21
Miljö o hälsa 20
Miljö o hälsa 19
Gator o vägar 21
Gator o vägar 20
Gator o vägar 19
Kommunledning 21

God

30%

Medelgod

40%

50%

Dålig
60%

70%

53%

80%

90%

100%

47%
66%
68%

34%
21%

50%

11%
10%

40%

50%

50%
100%
100%
80%

20%

67%

33%

40%

60%
60%
60%

40%
40%
100%

67%

33%

50%
50%

50%
50%
100%
100%

33%

67%
50%

50%
67%

33%

25%

75%
25%
83%

50%
17%
50%

25%
50%

100%
50%

50%
100%
100%

50%

50%

Kommentar: Personalen representerar kommunen i varje samtal som besvaras. Ett korrekt språkval och ett
serviceinriktat bemötande är därför betydelsefullt. Medarbetarna är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den
professionalism och det servicetänkande som ni vill ska förknippas med er kommun. Bedömningar: Mycket god 17
st., God 15 st., Medelgod 0 st. (och Dålig 0 st.). Totalt 84% enligt formel på sidan 6 och det är högre än genomsnittet
(79%).

Vingåkers kommun
Alla kommuner

Resultat 2021
84%
79%

Resultat 2020
89%
85%

Resultat 2019
86%
90%

Resultat 2018
82%
87%
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SVARSTID 1: Till Huvudnummer
Mätparameter T6: Vi har här mätt tiden från den första ringsignalen vi hör till att någon har svarat på ert
huvudnummer. Diagrammet är delat på tre sidor och visar kommunerna i fallande ordning avseende andel bra
svarstider (mörkgrön parameter). I bilagan ”Telematris” visas de exakta svarstiderna för respektive samtal. Er
kommuns placering är 3 av 74 (1 är högst och 74 lägst).
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:

0-30 sek
0%

10%

20%

31-60 sek
30%

61-120 sek
40%

50%

>120 sek
60%

Avbrutna
70%

80%

90%

100%

Nybro (1)
Ronneby (2)
Vingåker (3)
Älvdalen (4)
Munkfors (5)
Torsås (6)
Hallsberg (7)
Vännäs (8)
Öckerö (9)
Alingsås (10)
Ljusdal (11)
Finspång (12)
Norsjö (13)
Forshaga (14)
Övertorneå (15)
Svedala (16)
Malå (17)
Berg (18)
Malung-Sälen (19)
Lekeberg (20)
Staffanstorp (21)
Mariestad (22)
Härryda (23)
Orust (24)
Borås (25)
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SVARSTID 1: Huvudnummer (Extra PROFITEL-parameter), forts.
0-30 sek
0%

10%

20%

31-60 sek
30%

61-120 sek
40%

50%

>120 sek
60%

Avbrutna
70%

80%

90%

100%

Lilla Edet (26)
Bengtsfors (27)
Salem (28)
Sjöbo (29)
Karlshamn (30)
Mörbylånga (31)
Vårgårda (32)
Alvesta (33)
Vansbro (34)
Nynäshamn (35)
Båstad (36)
Motala (37)
Tibro (38)
Bjuv (39)
Hultsfred (40)
Östra Göinge (41)
Tanum (42)
Avesta (43)
Olofström (44)
Vaxholm (45)
Kumla (46)
Lysekil (47)
Orsa (48)
MEDEL
Partille (49)
Bromölla (50)
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SVARSTID 1: Huvudnummer, forts.
0-30 sek
0%

10%

20%

31-60 sek
30%

61-120 sek
40%

50%

>120 sek
60%

Avbrutna
70%

80%

90%

100%

Huddinge (51)
Nyköping (52)
Aneby (53)
Kävlinge (54)
Botkyrka (55)
Sollefteå (56)
Laholm (57)
Skövde (58)
Örnsköldsvik (59)
Sigtuna (60)
Eskilstuna (61)
Stenungsund (62)
Perstorp (63)
Oxelösund (64)
Upplands-Bro (65)
Gällivare (66)
Linköping (67)
Lerum (68)
Kungsbacka (69)
Hässleholm (70)
Trollhättan (71)
Uppsala (72)
Varberg (73)
Västerås (74)

Kommentar: Snabba svarstider är alltid bra och bör eftersträvas. Svarstider inom 30 sekunder (mörkgrön stapel)
upplevs som snabba och professionella. Svarstiden beräknas från första ringsignalen och omfattar även tiden för
eventuella talsvarssystem/menyval. Risken att man förlorar samtal om väntetiderna är långa finns. Långa svarstider
sänker servicegraden eftersom svarstiden utgör det absolut första intrycket. Er kommuns resultat är betydligt högre
än genomsnittet. (Se i övrigt på sidan 6 om kommentarer rörande svarstider.)
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SVARSTID 2: Svarstid efter koppling till person som svarar på frågan
Mätparameter T 7: Vi har här mätt tiden från det att den svarande personen har kopplat samtalet vidare till att en
annan person har svarat och besvarat frågan. Vi har avbrutit samtalet om vi har fått vänta i mer än 60 sekunder.
Diagrammet är delat på tre sidor och visar kommunerna i fallande ordning avseende andel bra kopplingstider (grön
parameter). Er kommuns placering är 6 av 74 (1 är högst och 74 lägst). 8 kommuner hade enbart längre
kopplingstider (d.v.s. resterande andel efter gula svarstider) eller inga kopplade samtal.
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:
Bra 0-12 sek
0%

10%

20%

30%

Acceptabelt 13-24 sek
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Motala (1)
Partille (2)
Perstorp (3)
Älvdalen (4)
Bromölla (5)
Vingåker (6)
Övertorneå (7)
Munkfors (8)
Malung-Sälen (9)
Finspång (10)
Trollhättan (11)
Malå (12)
Öckerö (13)
Hallsberg (14)
Salem (15)
Avesta (16)
Örnsköldsvik (17)
Forshaga (18)
Nybro (19)
Alvesta (20)
Lysekil (21)
Vaxholm (22)
Borås (23)
Linköping (24)
Härryda (25)
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SVARSTID 2: Svarstid efter koppling till person som svarar på frågan, forts.
Bra 0-12 sek
0%

10%

20%

30%

Acceptabelt 13-24 sek
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hultsfred (26)
Ljusdal (27)
Västerås (28)
Skövde (29)
Mariestad (30)
Östra Göinge (31)
Eskilstuna (32)
Torsås (33)
Huddinge (34)
Bengtsfors (35)
Ronneby (36)
Norsjö (37)
Lilla Edet (38)
Tibro (39)
MEDEL
Varberg (40)
Orsa (41)
Stenungsund (42)
Vännäs (43)
Berg (44)
Hässleholm (45)
Lekeberg (46)
Orust (47)
Uppsala (48)
Botkyrka (49)
Olofström (50)
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SVARSTID 2: Svarstid efter koppling till person som svarar på frågan, forts
Bra 0-12 sek
0%

10%

20%

30%

Acceptabelt 13-24 sek
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vårgårda (51)
Aneby (52)
Nyköping (53)
Staffanstorp (54)
Sjöbo (55)
Vansbro (56)
Alingsås (57)
Sigtuna (58)
Mörbylånga (59)
Bjuv (60)
Båstad (61)
Sollefteå (62)
Oxelösund (63)
Upplands-Bro (64)
Gällivare (65)
Svedala (66)
Kumla (67)
Lerum (68)
Kungsbacka (69)
Laholm (70)
Karlshamn (71)
Tanum (72)
Kävlinge (73)
Nynäshamn (74)

Kommentar: (Underlagen till detta diagram kan vara litet, d.v.s. antalet bedömda samtal kan vara få.) De svarande
kan ha varit handläggare, personal på kundtjänst eller kontaktcenter. Svarstider inom 3 signaler/ca 12 sekunder
(grön stapel) upplevs som snabba och professionella. Även här finns risken att man förlorar samtal om väntetiden
blir lång. Risken är dock mindre än för långa svarstider i samtal till huvudnumret, eftersom samtalet redan har tagits
emot. En ökad svarstid sänker dock alltid servicegraden, vilket man måste vara observant på. Er kommuns resultat är
betydligt högre än genomsnittet.
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HÄLSNINGSFRAS: VID SVAR PÅ FRÅGAN (Extra PROFITEL-parameter)
Mätparameter T8: När vi får svar av Kontaktcentret/Kundtjänsten/Handläggaren noteras deras hälsningsfraser.
Fraser som t.ex. ”Kommun + för- och efternamn”, ”Område + för- och efternamn” uppfattas mer positivt än fraser
som ”För- och efternamn”, ”Förnamn” eller ”Efternamn”. Diagrammet är delat på fyra sidor och visar hälsningsfrasen
av de som svarat på frågorna. Presentation i bokstavsordning.
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner: Kvalitetsbedömning görs ej här.

Välkommen till X-Kommun/Kundtjänst

X-Kommun/Kundtjänst

X-Kommun + namn

Förvaltning + namn

För- och efternamn

Enbart Förnamn/Efternamn/Annat

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alingsås
Alvesta
Aneby
Avesta
Bengtsfors
Berg
Bjuv
Borås
Botkyrka
Bromölla
Båstad
Eskilstuna
Finspång
Forshaga
Gällivare
Hallsberg
Huddinge
Hultsfred
Härryda
Hässleholm
Karlshamn
Kumla
Kungsbacka
Kävlinge
Laholm
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HÄLSNINGSFRAS: VID SVAR PÅ FRÅGAN (Extra PROFITEL-parameter), forts.
Välkommen till X-Kommun/Kundtjänst

X-Kommun/Kundtjänst

X-Kommun + namn

Förvaltning + namn

För- och efternamn

Enbart Förnamn/Efternamn/Annat

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lekeberg
Lerum
Lilla Edet
Linköping
Ljusdal
Lysekil
Malung-Sälen
Malå
Mariestad
Motala
Munkfors
Mörbylånga
Norsjö
Nybro
Nyköping
Nynäshamn
Olofström
Orsa
Orust
Oxelösund
Partille
Perstorp
Ronneby
Salem
Sigtuna
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HÄLSNINGSFRAS: VID SVAR PÅ FRÅGAN (Extra PROFITEL-parameter), forts.
Välkommen till X-Kommun/Kundtjänst

X-Kommun/Kundtjänst

X-Kommun + namn

Förvaltning + namn

För- och efternamn

Enbart Förnamn/Efternamn/Annat

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sjöbo
Skövde
Sollefteå
Staffanstorp
Stenungsund
Svedala
Tanum
Tibro
Torsås
Trollhättan
Upplands-Bro
Uppsala
Vansbro
Varberg
Vaxholm
Vingåker
Vårgårda
Vännäs
Västerås
Älvdalen
Öckerö
Örnsköldsvik
Östra Göinge
Övertorneå

Kommentar: Kontaktcentrets/Kundtjänstens/Telefonisternas/Handläggarnas hälsningsfraser varierar. Sträva efter
att enas om en variant, ett gemensamt ”visitkort” i telefonkontakter. Standard bör vara att man skall veta vart man
kommit samt för- och efternamn.
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HELHETSINTRYCK (Extra PROFITEL-parameter)
Mätparameter T9: Denna parameter avser en sammanvägning av alla intryck som vi har noterat under respektive
samtalsförsök. Helhetsintrycket omfattas av bl.a. av svarstider, hälsningsfraser, expedieringstid, bemötande,
Kontaktcentrets/Kundtjänstens/Handläggarnas tillgänglighet, om vi har fått svar på frågan/frågorna och kvaliteten
på svaret. Resultatet är sorterat på ”Mycket bra” och ”Bra”. Er kommuns placering är 54 av 74 (1 är högst och 74
lägst.) Diagrammet är fördelat på tre sidor.
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:
Mycket bra
0%

10%

20%

Bra
30%

Varken eller
40%

Dåligt
50%

Mycket dåligt
60%

70%

80%

90%

100%

Lerum (1)
Tanum (2)
Kävlinge (3)
Kumla (4)
Skövde (5)
Nynäshamn (6)
Linköping (7)
Svedala (8)
Upplands-Bro (9)
Båstad (10)
Karlshamn (11)
Sollefteå (12)
Kungsbacka (13)
Älvdalen (14)
Varberg (15)
Hultsfred (16)
Partille (17)
Salem (18)
Stenungsund (19)
Avesta (20)
Huddinge (21)
Oxelösund (22)
Hässleholm (23)
Lysekil (24)
Bjuv (25)
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HELHETSINTRYCK (Extra PROFITEL-parameter), forts.
Mycket bra
0%

10%

20%

Bra
30%

Varken eller
40%

Dåligt
50%

Mycket dåligt
60%

70%

80%

90%

100%

Perstorp (26)
Uppsala (27)
Öckerö (28)
Botkyrka (29)
Hallsberg (30)
Eskilstuna (31)
Finspång (32)
Orsa (33)
Örnsköldsvik (34)
Staffanstorp (35)
Ronneby (36)
Trollhättan (37)
Malung-Sälen (38)
Laholm (39)
MEDEL
Motala (40)
Härryda (41)
Lekeberg (42)
Torsås (43)
Lilla Edet (44)
Sigtuna (45)
Forshaga (46)
Norsjö (47)
Östra Göinge (48)
Tibro (49)
Bromölla (50)
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HELHETSINTRYCK (Extra PROFITEL-parameter), forts.
Mycket bra
0%

10%

20%

Bra
30%

Varken eller
40%

Dåligt
50%

60%

Mycket dåligt
70%

80%

90%

100%

Malå (51)
Mariestad (52)
Orust (53)
Vingåker (54)
Aneby (55)
Olofström (56)
Mörbylånga (57)
Borås (58)
Vårgårda (59)
Alingsås (60)
Bengtsfors (61)
Sjöbo (62)
Nybro (63)
Vännäs (64)
Övertorneå (65)
Ljusdal (66)
Nyköping (67)
Munkfors (68)
Vansbro (69)
Västerås (70)
Vaxholm (71)
Alvesta (72)
Gällivare (73)
Berg (74)

Er kommuns resultat är lägre än genomsnittet.
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RESULTAT E-POST

RESULTATJÄMFÖRELSE MELLAN KOMMUNER
Följande symboler används för att visa er kommuns totalresultat för respektive parameter i jämförelse med
genomsnittet för de 74 kommuner som undersöktes av PROFITEL:

Betydligt
högre

Högre

Motsvarande
nivå

Lägre

Betydligt
lägre
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SVARSTIDER
Mätparameter E1: Tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. Tidsangivelsen är i arbetstid (kl. 8-17).
Observera att diagrammet enbart visar hur snabbt ni skickade ett mailsvar till oss. I E1 finns inga krav på att vår fråga
besvaras (komplett svar på vår fråga eller svar på en eller flera delfrågor), vilket det finns i mätparameter E3 som
motsvarar f.d. nyckeltalet U00442. Detta är alltså två olika mått.
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:

Inom 1 dygn
0%

10%

1-2 dygn
20%

30%

Vingåker 21
Vingåker 20
Vingåker 19
Andra kommuner 21
Bygglov 21
Bygglov 20
Bygglov 19
Förskola 21
Förskola 20
Förskola 19
Grundskola 21
Grundskola 20
Grundskola 19
Individ o Familj 21
Individ o Familj 20
Individ o Familj 19
Äldre 21
Äldre 20
Äldre 19
Handikapp 21
Handikapp 20
Handikapp 19
Kultur o Fritid 21
Kultur o Fritid 20
Kultur o Fritid 19
Miljö o hälsa 21
Miljö o hälsa 20
Miljö o hälsa 19
Gator o vägar 21
Gator o vägar 20
Gator o vägar 19
Kommunledning 21

2-5 dygn

1-2 veckor

40%

50%

74%

Ej svar alls/inom 2 veckor
60%

70%

80%
6% 2%

91%
82%
86%
33%

17%
83%
83%

90%

100%

18%
2% 7%
7% 4% 7%
4% 3%2% 5%

50%
17%
17%
100%

83%
67%

17%
16%

17%
100%
100%
83%

17%

67%

33%
100%
83%
83%

17%
17%
100%

83%

17%

50%

50%
83%

17%
100%

67%

17%

16%

17%

16%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%

100%
67%
83%
83%
83%
83%
83%
83%
83%

Kommentar: Diagrammet visar svarstiderna för kommunen. 74% respektive 6% av breven besvarades inom ett
respektive två dygn, snittet för andra kommuner är 86% respektive 4%. 18% av breven blev obesvarade inom två
veckor eller besvarades inte alls. Betyget för totalresultatet baseras på svarstiderna i helhet. Ert totalresultat är lägre
än genomsnittet.
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SVARSTIDER forts.
Mätparameter E2: Medelsvarstid i arbetstimmar. (Inkluderat är svar inom 90 arbetstimmar/två veckor.)
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:

Medelsvarstid
0

2

Vingåker 21

4

4

Andra kommuner 21

4

Bygglov 21
2

Bygglov 19

2
1

Förskola 20

2

Förskola 19

8

Grundskola 21

2

Grundskola 20

2

Grundskola 19

4

Individ o Familj 21

2

Individ o Familj 20

4

Individ o Familj 19

5

Äldre 21

5

Äldre 20

3

Äldre 19

2

Handikapp 21

3

Handikapp 20

2

Handikapp 19

2

Kultur o Fritid 21

4
1

Kultur o Fritid 19

5

Miljö o hälsa 21

10

Miljö o hälsa 20

4

Miljö o hälsa 19

4

Gator o vägar 21

2

Gator o vägar 20
Kommunledning 21

12

8

Bygglov 20

Gator o vägar 19

10

3

Vingåker 19

Kultur o Fritid 20

8

4

Vingåker 20

Förskola 21

6

3
1
3

Kommentar: Diagrammet visar den genomsnittliga svarstiden för besvarade brev. Tidsangivelsen är i arbetstimmar
(kl. 8-17). I snitt tog det 4 timmar innan vi fick svar. Snittet för andra kommuner är 4 timmar. Er kommuns resultat är
i nivå med genomsnittet.
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SVARSTIDER/SVAR PÅ FRÅGA
Mätparameter E3: Här visas de andelar e-postbrev som besvarades inom en (24 timmar) respektive två arbetsdagar
(48 timmar) med ett komplett svar på vår fråga eller med svar på en eller flera delfrågor. Svaren inom en arbetsdag
motsvarar f.d. nyckeltalet U00442.
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:

Svar på frågan 1-24 tim
0%

10%

20%

30%

Vingåker 21

Svar på frågan 25-48 tim
40%

72%

80%

90%

8%

87%
33%

100%

2%

81%

Andra kommuner 21

3%

17%

Bygglov 20

83%

Bygglov 19

83%

Förskola 21

100%

Förskola 20

83%

Förskola 19

67%

16%

Grundskola 21

100%

Grundskola 20

100%

Grundskola 19

83%

Individ o Familj 21

17%

67%

Individ o Familj 20

100%

Individ o Familj 19

83%

Äldre 21

83%

Äldre 20

17%
100%

Äldre 19

83%
50%

Handikapp 20

83%

Handikapp 19
Kultur o Fritid 21

70%

91%

Vingåker 19

Handikapp 21

60%

6%

Vingåker 20

Bygglov 21

50%

100%
67%

16%

Kultur o Fritid 20

100%

Kultur o Fritid 19

67%

Miljö o hälsa 21

67%

16%

Miljö o hälsa 20

83%

17%

Miljö o hälsa 19

83%

17%

Gator o vägar 21

83%

Gator o vägar 20

83%

Gator o vägar 19

83%

Kommunledning 21

83%

17%

Kommentar: 72% av breven besvarades inom en arbetsdag/24 timmar enligt ovan, vilket är betydligt lägre än snittet
för andra kommuner (87%).
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AVSÄNDARE (Kontaktuppgifter)
Mätparameter E4: Avsändaruppgifter i e-postbreven vi fått från kommunen. (Se kommentarer på sidan 6.)
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:
Namn, Befattn./Funkt./Förv., Kommun, Tel.nr.
0%

10%

20%

30%

Vingåker 21

Namn+Tel.nr.
40%

50%

70%

80%

8%
16%

67%

Bygglov 20

4%2%

4% 6% 2%

73%

Bygglov 21

100%

25%
88%

Andra kommuner 21

6%

5%

33%
80%

Bygglov 19

20%
100%

Förskola 21

83%

17%

Förskola 20

100%

Förskola 19

100%

Grundskola 21

100%

Grundskola 20

100%

Grundskola 19

83%

Individ o Familj 21

17%
100%

Individ o Familj 20

100%

Individ o Familj 19

67%

33%

Äldre 21

100%

Äldre 20

100%

Äldre 19

100%
33%

Handikapp 20

67%
60%

Handikapp 19

20%

20%

83%

17%

40%

60%

Kultur o Fritid 20

100%

Kultur o Fritid 19

80%

Miljö o hälsa 21

67%

Miljö o hälsa 20

67%

Miljö o hälsa 19

20%
33%
17%

16%

83%

17%

Gator o vägar 21

60%

40%

Gator o vägar 20

60%

40%

Gator o vägar 19
Kommunledning 21

90%

86%

Vingåker 19

Kultur o Fritid 21

60%

Övrigt

75%

Vingåker 20

Handikapp 21

Namn+Förvaltn.

100%
67%

33%

Kommentar: 75% av svaren innehåller mer eller mindre fullständiga avsändaruppgifter, vilket är i nivå med snittet
som är 73%. ”Övrigt” innebär huvudsakligen avsändaruppgifter som enbart består av för- och efternamn eller ännu
färre uppgifter. Kontaktuppgifterna bör följa en och samma mall och innehålla information om för- och efternamn,
befattning, förvaltning, kommun, adress, telefonnummer, mailadress och hemsida. Den som får ett mail med denna
information har då allt som behövs för ytterligare kontakt samt att det ger ett enhetligt och professionellt intryck.

50

31

SVARSKVALITET
Mätparameter E5: Här redovisas andelen svarsbrev som innehåller merinformation, d.v.s. mer än bara svar på
frågan. Exempel: Hänvisning till hemsidan, erbjudande att ringa kommunen eller annan för mer information och då
med telefonnummer samt eventuella telefontider, bifogande av länk eller tips och idéer om något som inte direkt
efterfrågats.
Avsändaren representerar kommunen i varje mail som besvaras. Ett korrekt språkval och ett serviceinriktat
bemötande är därför oerhört viktigt. Avsändaren är ansiktet utåt och mail bör spegla den professionalism och det
servicetänkande som ni vill skall förknippas med er kommun.

Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:

Generellt exempel
Fråga: Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är den öppen?
Svar:
Hej!
Tack för din fråga.
I X kommun kan man lämna sitt avfall till återvinnig till två mobila återvinningscentraler:
Farliga Avfallsbilen och Grovis är kommunens rullande miljöstation där du som privatperson kan lämna farligt avfall,
elavfall och grovavfall till återvinning samt kläder till återanvändning. Läs mer och hitta körschema på
http://www.kommunen.se/Bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning-/Privat11/Farliga-Avfallsbilen-och-Grovis/
Sörabs mobila återvinningscentral består av ett antal containrar som ställs upp för att underlätta för hushåll i
kommunen att lämna avfall till återvinning och återanvändning. I princip tar mobila återvinningscentralen emot
samma typ av avfall som kan lämnas på de permanenta återvinningscentralerna. Läs mer och hitta körschema på
http://www.kommunen.se/Bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning-/Privat11/SORABs-mobila-atervinningscentral/
Den närmaste permanenta återvinningscentralen finns i ….., X kommun. Läs mer och hitta öppettider:
http://www.kommunen.se/Bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning-/Privat11/Atervinningscentral/
Med vänliga hälsningar
Namn
Funktion, o.s.v.

Se diagram på nästa sida.
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SVARSKVALITET, forts.

Svar med merinfo
0%

10%

20%

Vingåker 21

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

45%

Vingåker 20

58%

Vingåker 19

42%

Andra kommuner 21

66%

Bygglov 21 0%
Bygglov 20
Bygglov 19

40%
20%

Förskola 21

67%

Förskola 20

80%

Förskola 19

33%

Grundskola 21

67%

Grundskola 20

67%

Grundskola 19

67%

Individ o Familj 21

25%

Individ o Familj 20

67%

Individ o Familj 19

50%

Äldre 21

33%

Äldre 20

67%

Äldre 19

40%

Handikapp 21

33%

Handikapp 20
Handikapp 19

40%
17%

Kultur o Fritid 21

60%

Kultur o Fritid 20

50%

Kultur o Fritid 19

60%

Miljö o hälsa 21

50%

Miljö o hälsa 20

67%

Miljö o hälsa 19

67%

Gator o vägar 21

40%

Gator o vägar 20

40%

Gator o vägar 19
Kommunledning 21

20%
33%

Kommentar: 45% av svaren från kommunen innehöll extra bra information och hänvisningar, vilket är betydligt lägre
än snittet för de andra kommunerna (66%).
Ett generellt tips är att när en hänvisning görs till en kommuns hemsida bör en mer detaljerad hänvisning eller länk
bifogas, eftersom det inte alltid är lätt att hitta på en kommunal hemsida.
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SAMMANFATTNING – Jämförelse med övriga kommuner
Här redovisas en översiktsbild av ert resultat för respektive parameter jämfört med övriga kommuner. Observera att
bilden endast visar hur ni förhåller er till andra kommuner och inte utifrån ett idealiskt serviceperspektiv. Nivån på
snittet kan vara allt från en mycket bra servicenivå till en sämre.
Detta innebär att om snittet för deltagande kommuner är bra kan en gul markering vara ett bra resultat för den
enskilda kommunen. Samtidigt är en mörkgrön markering kanske inte så bra utifrån ett serviceperspektiv om snittet
för samtliga kommuner är lågt.

Förklaring av bedömningsnivåernas färgsymbolik:
Betydligt högre

Högre

Motsvarande nivå

Lägre

Betydligt lägre

Er kommuns resultat i jämförelse med snittet för övriga kommuner 2021
PARAMETER
Telefoni - Tillgänglighet

T1

Telefoni - Svar på frågan

T2

Telefoni - Information

T3

Telefoni - Intresse & engagemang

T4

Telefoni - Bemötande

T5

Telefoni - Svarstid huvudnummer

T6

Telefoni - Svarstid efter koppling

T7

Telefoni - Helhetsintryck

T9

E-post - Svarstid i dygn

E1

E-post - Medelsvarstid i timmar

E2

E-post - Svarstider/Svar på fråga

E3

E-post – Avsändare (Kontaktuppgifter)

E4

E-post - Svarskvalitet

E5
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OBESVARADE BREV
Om vi har fått en bekräftelse om att brevet har kommit fram och/eller att det vidarebefordrats, upplever vi det som
positivt. Dock har vi inte räknat det som svar i denna mätning. De 10 brev som endast vidarebefordrades eller inte
besvarades överhuvudtaget är markerade med röd text nedan. Övriga är besvarade.
Fråga

Skickat

Till

Jag undrar om det finns några planer på att bygga nya hus i kommunen
och i så fall i vilka områden?

2021-09-06
11:30

Bygg

Jag ska riva mitt garage för att bygga ett nytt. Hur ansöker jag om
rivningslov?

2021-09-08
16:30

Bygg

Jag har ett två år gammalt bygglov för en altan och undrar om det gäller
fortfarande. Hur gammalt får det vara innan man behöver göra en
nyansökan?

Bygg

Jag har fått ett bygglovsbeslut som jag ska överklaga och vill veta hur jag
gör rent praktiskt, kan ni hjälpa mig?

Bygg

Jag ska sätta upp ett nytt staket runt tomten i vår, behöver jag ansöka om
bygglov för detta?

Bygg

Vi ska bygga ett garage på tomten till våren, krävs det ett bygglov för det?

2021-09-22
16:30

Bygg

Jag är utbildad barnskötare och undrar om det finns det några lediga
tjänster inom barnomsorgen?

Förskola

Kan jag ansöka om plats till förskolan för min dotter via kommunens
hemsida eller behöver jag skicka in några papper?

Förskola

Önskar lite mer information om öppna förskolor. Finns det någon i
kommunen och till vilka vänder den sig?

Förskola

Jag ska ställa min son i kö till förskolan och undrar hur jag ansöker om
barnomsorg?

Förskola

Vi håller på och ser över olika förskolealternativ för vår dotter och undrar
om det finns något föräldrakooperativt dagis i kommunen?

Förskola

Kan ni hjälpa mig med en lista över samtliga förskolor som finns i
kommunen?

Förskola

Har barn i grundskolan och letar efter information om skolhälsovården.
Var hittar jag den?

Grundskola

Vilket försäkringsskydd har kommunens skolbarn?

Grundskola

Har kommunen några friskolor? Hur ansöker man i så fall?

Grundskola

Jag ska påbörja en vuxenutbildning med kursstart till våren. Hur gör man
sin ansökan?

Grundskola

När började och slutar läsåret för grundskolan 2021/2022?

Grundskola

P.g.a. flytt till ny bostad funderar vi på ett skolbyte för vår son. Hur gör
man för att byta skola?

Grundskola

Vem är det som tar beslut om man får försörjningsstöd eller inte?

Individ och familj

Jag äger en bil och har hört att detta gör det omöjligt för mig att få
försörjningsstöd, stämmer det?

Individ och familj

Jag undrar om det finns någon hjälp att få av kommunen i tvister om
vårdnaden av barn?

Individ och familj

Vi är några studenter som håller på med ett projektarbete om kommunalt
ekonomiskt bistånd. Hur mycket betalar kommunen ut per år?

2021-09-16
14:00

Individ och familj
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Vart vänder jag mig för information om SFI? En invandrad bekant till mig
är intresserad av att läsa svenska.
Våra grannar är familjehem för en tonårskille och vi tycker att det är
intressant. Hur gör man om man vill bli ett familjehem?

Individ och familj
2021-09-23
14:00

Individ och familj

Jag ska installera bergvärme i huset och undrar om jag behöver något
särskilt tillstånd eller om det är något annat jag ska tänka på?

Miljö och hälsa

Jag vill veta mer om avfallssortering och undrar var jag hittar information
om detta?

Miljö och hälsa

Vi håller på att arrangera en skolfest och undrar om det är tillåtet att sälja
nygräddade våfflor på festen?

Miljö och hälsa

Vad gäller kring frågan om rökförbud för kommunen som arbetsplats?

Miljö och hälsa

Jag har ett par äldre möbler och en TV som jag vill slänga. Kan kommunen
hjälpa till med hämtning?

Miljö och hälsa

Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är den öppen?

Miljö och hälsa

Finns det några regler för vem som kan få färdtjänst? Tacksam för besked
om hur man ansöker.

Äldreomsorg

Mina föräldrar, som idag bor tillsammans i eget hus, vill fortsätta att bo
tillsammans även på ett framtida eventuellt äldreboende. Kan de få det?

Äldreomsorg

Jag hjälper min pappa att söka efter olika dagliga verksamheter för äldre i
kommunen och undrar om ni kan berätta vilket utbud som finns?

Äldreomsorg

Jag skulle vara tacksam om ni kan tala om hur jag kan få information om
vilken hjälp man kan få av kommunens hemtjänst.

Äldreomsorg

Efter en höftoperation har jag behov av en rollator. Kan ni tala om vart jag
ska vända mig för att få hjälp med detta?

Äldreomsorg

Jag har hört att kommuner kan erbjuda hushållsnära tjänster, stämmer
det?

Äldreomsorg

Vad är kraven för att få ett handikapparkeringstillstånd?

Handikappomsorg

Finns det någon tillgänglighetsguide (på nätet eller dokumenterad på
annat sätt) som kommunen tagit fram för att se hur man tar sig fram med
olika funktionshinder?

Handikappomsorg

Som funktionshindrad undrar jag vilka typer av daglig verksamhet som
finns i kommunen? Jag har kikat lite på hemsidan, men vill gärna veta
mer.

2021-09-14
16:30

Vår son har vissa funktionshinder och kräver en hel del omsorg. Vi har
hört att man kan få hjälp med avlastning. Var kan man få det?

Handikappomsorg

Handikappomsorg

En anhörig har blivit rullstolsbunden efter en trafikolycka och behöver en
viss anpassning av sin bostad. Vilken hjälp är möjlig att få av kommunen?

2021-09-21
16:30

Handikappomsorg

Jag behöver skaffa hjälpmedel för nedsatt syn och hörsel och undrar om
kommunen kan låna ut såna.

2021-09-24
11:30

Handikappomsorg

Krävs det någon form av tillstånd för att arrangera ett lotteri? Kan vem
som helst göra det?

2021-09-08
09:00

Kultur och fritid

Jag undrar om det är möjligt att få ta del av protokollen från
kulturnämndens sammanträde?

Kultur och fritid

Kan kommunen erbjuda någon lokal att hyra för ett seminarium för ca 50
personer?

Kultur och fritid

Vilka muséer och aktuella utställningar finns i kommunen? Kan ni hjälpa
mig med information om detta?

Kultur och fritid

55

36

Jag är nyinflyttad och motionsintresserad och undrar om ni kan hjälpa mig
med information om det finns några motionsspår i kommunen med
omnejd?

Kultur och fritid

Vilka stipendier och fonder kan man söka hos kommunen?

Kultur och fritid

Jag har klagomål på skötseln av gator i kommunen. Hur framför man dem
på bästa sätt?

Gator och vägar

Hur gör jag för att enklast lämna klagomål på gatubelysning?

Gator och vägar

Jag undrar vad som gäller för vinterns snöröjning i kommunen. Vad
förväntas jag som villaägare göra och vilket ansvar har kommunen?

2021-09-15
11:30

Gator och vägar

Vi är några grannar som diskuterar vilket ansvar vi har som
fastighetsägare när det gäller buskar, häckar och annan växtlighet ut mot
gatan? Kan ni berätta vad som gäller i kommunen?

Gator och vägar

Jag har försökt hitta kartor över gång- och cykelvägar i kommunen men
inte lyckats. Kan ni hjälpa till med det?

Gator och vägar

Vad är det som gäller för tomgångskörning i kommunen? Är det
förbjudet? Vad gäller för miljöbilar?

Gator och vägar

Frågeområde Kommunledning:
Jag ska gifta mig borgerligt och undrar vilka papper som krävs? Hur gör
man och är det någon kostnad involverad?

Kommunledning

Min familj ska flytta till kommunen till våren och jag undrar om det finns
något "informationspaket" för nyinflyttade att få och var jag i så fall hittar
det?

Kommunledning

Jag ska inom kort lämna in ett medborgarförslag och undrar lite över vad
som händer därefter. Kan man delta i processen och t.ex. vara med när
politikerna behandlar ärendet?

Kommunledning

Jag undrar vad som gäller för e-post som skickas till kommunen. Blir all epost automatiskt offentliga handlingar som vem som helst kan läsa och ta
del av?

Kommunledning

Jag undrar var jag kan hitta vad som gäller för de upphandlingar som
kommunen gör?

Kommunledning

Jag har hört talas om begreppet God man och skulle vilja veta lite mer om
vad det innebär. Vem kan bli det? Ställs det några särskilda krav på t.ex.
utbildning? Får man betalt för sina insatser?

Kommunledning
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Frågor 2021

Fråga

Bygg

1

Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?

2

Hur ansöker jag om rivningslov?

3

Hur gammalt får ett bygglov vara innan man behöver ansöka om ett nytt?

4

Hur överklagar man ett beslut om bygglov?

5

Behöver jag ansöka om bygglov för att bygga ett staket?

6

Behöver jag söka bygglov för ett garage?

Förskola
7

Finns det några lediga tjänster inom barnomsorgen?

8

Kan jag göra en ansökan om plats till förskolan via webben?

9

Finns det någon öppen förskola och hur fungerar den?

10

Kan ni informera mig om hur jag ansöker om om barnomsorg?

11

Finns det föräldrakooperativa dagis i kommunen?

12

Var kan jag hitta en förteckning över vilka olika förskolor som finns i kommunen?

Grundskola
13

Var får jag information om skolhälsovården/elevhälsan?

14

Hur är skolbarnen försäkrade?

15

Har kommunen någon friskola? Hur söker man i så fall till den?

16

Hur gör jag när jag ska ansöka till vuxenutbildning?

17

När börjar och slutar läsåret i grundskolan?

18

Jag undrar hur man gör för att få byta skola?

Individ o Familj
19

Vem beslutar om socialbidrag?

20

Måste man sälja sin bil för att få socialbidrag?

21

Kan man få hjälp av kommunen i vårdnadstvister?

22

Jag håller på med en undersökning i skolan. Hur mycket socialbidrag betalar kommunen ut per år?

23

Jag skall hjälpa en person som är invandrare och vill börja lära sig svenska. Vart vänder jag mig?

24

Vad krävs rent allmänt för att få bli ett familjehem?

Miljö o Hälsa
25

Vad gäller för att installera bergvärme? Särskilda tillstånd?

26

29

Var hittar jag information om avfallssortering?
Är det tillåtet att sälja nygräddade våfflor vid en skolfest?
Vad gäller kring rökförbud i kommunen?
Jag vill bli av med min gamla soffa och TV. Kan jag få dem hämtade?

30

Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är det öppet?

31

Vem kan få färdtjänst? Hur ansöker man?

32

Mamma och pappa vill fortsätta bo tillsammans på ålderns höst på ett äldreboende - kan de få det?

33

Vilka typer av daglig verksamhet för de äldre finns det i kommunen?

34

Hur kan jag få information om vilken hjälp man kan få av kommunens hemtjänst?

35

Om man behöver en rullator, vart vänder jag mig?

27
28

Äldreomsorg

57

36

Kan kommunen erbjuda hushållsnära tjänster?

58

Handikappomsorg

39

Vilka regler gäller för att man ska kunna få ett parkeringstillstånd till handikapparkering?
Har kommunen någon tillgänglighetsguide (exempelvis på nätet) för att se hur man tar sig fram med olika
funktionshinder?
Vilka typer av daglig verksamhet för funktionshindrade finns det i kommunen?

40
41
42

Var kan man få hjälp med avlastning när man har barn med funktionshinder?
Vad kan man få för hjälp med bostadsanpassning när man har en familjemedlem med funktionshinder?
Vilka möjligheter finns att låna hjälpmedel för nedsatt hörsel och syn av kommunen?

37
38

Kultur o Fritid
43

Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd?

44

Hur kan jag få tillgång till protokollen från kulturnämndens sammanträde?

45

47

Finns det någon lokal att hyra till ett seminarie för cirka 50 personer?
Var kan jag hitta information om vilka muséer som finns i kommunen och om finns det några aktuella
utställningar?
Finns det några motionsspår i kommunen med omnejd?

48

Vilka stipendier och fonder kan man söka?

46

Gator och vägar
49

Hur gör man när man har klagomål på skötseln av gator i kommunen?

50

Jag vill lämna klagomål på gatubelysning. Hur gör jag?

51

Snart är vintern här och jag undrar vilket ansvar jag själv respektive kommunen har för snöröjningen?

52

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare när det gäller häckar och annan växtlighet utmed gatan?

53

Finns det kartor över cykel- och gångvägar?

54

Är det förbud för tomgångskörning i kommunen? Gäller det även miljöbil?

Kommunledning (tillval för vissa kommuner)
55

Vi vill gifta oss borgerligt i höst. Vilka papper krävs och hur gör man? Vad kostar det?

56

Jag och min familj ska flytta till kommunen nästa år. Har kommunen någon särskild information till nyinflyttade och
var hittar jag den? En del kommuner har bussrundturer, har jag hört.

57

Skulle vilja veta mer om att lämna in ett s.k. medborgarförslag, och vad som händer sen – kan man delta i en
eventuell process? Får man vara med när politikerna behandlar ärendet?

58

Jag undrar om samtliga mail som skickas till kommunen automatiskt blir offentliga handlingar som vem som helst
kan få läsa? T ex. om jag skickar ett mail till kommunen kan vem som helst få läsa mitt mail då?

59

Var hittar jag vad som gäller för upphandlingar som kommunen gör?

60

Skulle vilja veta lite mer om God man. Vem får bli det? Vilka krav ställer ni? Utbildning? Ersättning?

59
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10
(xx)

2021-01-24

Ks §

Projekt samverkan Hjälmaren
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

11
(xx)

2021-01-24

Ks §

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12
(xx)

2021-01-24

Ks §

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

13
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2022/5

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av de uppdrag som getts till förvaltningen.
Beslutsunderlag
Uppdragslista 2022-01-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2022/24

Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef redogör på det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

15
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2021/663

Utvecklingsstrategi för Leader Södermanland 2023-2027
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och översänder det till Leader
Södermanland.
Sammanfattning av ärendet
Leader Södermanland ska senast den 15 oktober 2022 till Jordbruksverket lämna ett
förslag på utvecklingsstrategi för EU:s programperiod 2023-2027. Leader
Södermanland har utarbetat ett förslag till strategi och remitterat det till medlemmarna.
Bifogat finns förslag till remissvar från Vingåkers kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-30
Förslag till remissvar
Förslag till utvecklingsstrategi
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-30
Handläggare

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

KS 2021/663

Svar på remiss om utvecklingsstrategi för Leader
Södermanland 2023-2027
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen antar bifogar remissvar som sitt eget och översänder det till
Leader Södermanland.
Sammanfattning av ärendet
Leader Södermanland ska senast den 15 oktober 2022 till Jordbruksverket lämna ett
förslag på utvecklingsstrategi för EU:s programperiod 2023-2027. Leader
Södermanland har utarbetat ett förslag till strategi och remitterat det till medlemmarna.
Bifogat finns förslag till remissvar från Vingåkers kommun.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen efter att Leader Södermanlands kansli den 27
september 2021 gjort en föredragning för ett antal av dem i Vingåkers kommun som
arbetar med Leader-frågor.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Leader förfogar över betydande finansiella medel som kan göra stor skillnad för
landsbygdsutvecklingen. Samtidigt är regler, rutiner mm för Leader relativt komplexa.
Förvaltningens viktigaste synpunkt är därför att mål, kriterier etc inte får formuleras
eller tolkas så att de i onödan försvårar för projekt att godkännas av Leader.
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Ekonomiska konsekvenser
Remissvaret ger i sig inga ekonomiska konsekvenser. Förutsatt att strategin på ett
enkelt sätt kan användas för att få projekt godkända kan Leader-arbetet bidra mycket
till landsbygdsutvecklingen eftersom organisationen förfogar över stora finansiella
medel.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag till remissvar
Förslag till utvecklingsstrategi

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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.

--

--

Förslaget till utvecklingsstrategi kan, om den
är enkelt att omvandla till Leader-projekt,
bidra mycket till landsbygdsutvecklingen.

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]"

72

vingaker.se

8 (10)

"[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?

De som får del av kommande Leader-projekt.

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?

Strategin är inte direkt riktad till barn eller ungdomar. Vad strategin kommer
att innebära för dem beror på vilka projekt den leder till.

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

Strategin är inte specifikt riktad mot barn eller ungdomar.
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Leader Södermanland
Datum

2022-01-04
Vår handläggare

Ralf Hedin

ralf.hedin@vingaker.se
Vår beteckning

Svar på remiss om utvecklingsstrategi 2023-2027 för
Leader Södermanland
Vingåkers kommun har tagit del av förslaget till ny utvecklingsstrategi och uppskattat
den förlängda tiden att komma med synpunkter.
Kommunen ser i stort positivt på förslaget till strategi.
De kriterier och rutiner som gäller för Leader kan uppfattas som svårgenomträngliga.
Särskilt välkomnar kommunen därför formuleringarna i strategin om att Leader
Södermanland kommer att stötta de som kommer med förslag till projekt för att öka
sannolikheten att förslagen går igenom.
Av samma skäl är därutöver kommunens viktigaste synpunkt att mål, kriterier, etc inte
får tolkas så att de i onödan utestänger förslag från att godkännas som projekt.

För Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Remissversion

Utvecklingsstrategi
Leader Södermanland 2023-2027
Remissversion
Detta dokument är ett utkast till utvecklingsstrategi för Leader Södermanland inför kommande
programperiod 2023-2027. Utvecklingsstrategin kommer att lägga grunden för
landsbygdsutveckling och vilka lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från
Leader Södermanland för EU:s programperiod 2023-2027. Den 15 oktober kommer Leader
Södermanland att lämna in ett förslag på strategi till Jordbruksverket.
Leader Södermanland önskar synpunkter på detta dokument senast den 8 oktober. Remissvaren
mailas till info@leadersodermanland.se
Era synpunkter är viktiga eftersom det påverkar framtida möjligheter att söka leaderstöd. Svara
gärna på följande frågor:
1. Finns det en tydlig röd tråd genom hela strategin? Om nej, vad behöver förbättras?
2. Kommer målen och insatsområdena kunna bidra till landsbygdsutveckling och
förverkligande av lokala utvecklingsinitiativ i Leader Södermanland?
3. Är det något som saknas eller behöver förtydligas?
4. Övriga synpunkter
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Lokal utvecklingsstrategi för Leader Södermanland
Sammanfattning
Leader Södermanlands geografiska område omfattas av Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn,
Strängnäs och Vingåkers kommun.
Denna utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027 ska bidra till utveckling av den lokala
landsbygden genom leadermetoden. Områdets kommuner och lokalsamhällen har varit delaktiga i
framtagandet av strategin och utifrån ett gemensamt arbete har vi arbetat fram insatsområden och mål för
programperioden 2023-2027. Målen i strategin är också utformade så att de bidrar till att nå målen för EU:s
gemensamma jordbrukspolitik samt Agenda 2030.
Utvecklingsstrategins insatsområden är följande:
•
•
•

Innovativa lösningar
Ett hållbart näringsliv
Bo och bobarhet

Utvecklingsstrategins mål är följande:
•
•

Ökade försörjningsmöjligheter i Leader Södermanland
Stärka förutsättningarna för att bo och leva i Leader Södermanland

78

3(18)

Innehåll
..........................................................................................................................................................................1
Utvecklingsstrategi...........................................................................................................................................1
Leader Södermanland 2023-2027 ....................................................................................................................1
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Södermanland .......................................................................................2
Sammanfattning .......................................................................................................................................2
1

Landsbygdsutveckling genom Leader......................................................................................................4

2

Strategins framtagning .............................................................................................................................4

3

Utvecklingsområdet .................................................................................................................................5
3.1 Tabell med statistik ................................................................................................................................5
3.2 Områdesbeskrivning ..............................................................................................................................5
3.3

4

Behov och utvecklingsmöjligheter ...................................................................................................7

Mål, insatsområden och indikatorer .........................................................................................................8
4.1

Vision ...............................................................................................................................................8

4.2

Mål ...................................................................................................................................................8

4.3

Insatsområden ..................................................................................................................................8

4.3

Indikatorer och målvärden .............................................................................................................10

5

Genomförande........................................................................................................................................11

6

Organisation ...........................................................................................................................................14

7

Uppföljning och utvärdering ..................................................................................................................17

79

4(18)

1

Landsbygdsutveckling genom Leader
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom leadermetoden.
Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin genomförs i samverkan
mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett verktyg för
landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin även till den
regionala och nationella landsbygdsutvecklingen.
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets utvecklingsbehov
och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier
i området ligger till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader
finansieras av stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att rymmas inom målen för
EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål
och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi
både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma
jordbrukspolitik.

2

Strategins framtagning
Det övergripande ansvaret för ansökan om att bilda leaderområde samt framtagande av
utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027 är den ideella föreningen Leader
Södermanland. En strategigrupp tillsattes i december 2020 och har tillsammans med
verksamhetsledare analyserat material från tidigare programperiod. Strategigruppen har till
viss del bestått av personer som varit aktiva i strategiarbetet inför programperiod 2014-2020.
För att en utvecklingsstrategi ska få ett relevant innehåll är det absolut nödvändigt att i ett
tidigt skede involvera den lokala kraften som sedan ska förverkliga strategins innehåll. Den
lokala kraften finns hos de människor som bor och verkar lokalt. Utvecklingsstrategin har
arbetats fram med hjälp av Leadermetoden. Underifrånperspektivet och delaktighet har varit
styrande i strategiarbetet vilket innebär att strategin och tillhörande SWOT-analys har arbetats
fram i nära samverkan med ideella, privata och offentliga sektorn.
Förutom enskilda möten och intervjuer med de olika sektorerna har vi genomfört workshops
och fokusträffar. En öppen webbenkät har spridits i området. Enkäten har spridits via sociala
medier, mail, nyhetsbrev, annonser, planscher samt hemsidan. Enkätundersökningen har legat
till grund för den SWOT-analys som strategin baseras på. Fördjupade dialogmöten med
paraplyorganisationer såsom Agro Sörmland, Hela Sverige Ska Leva Sörmland och Region
Sörmland har också genomförts.
Områdets samtliga kommuner har fått ge inspel om vilka kommunala planer och program som
är relevanta för strategins utformning. Dessa har analyserats och bidragit till att denna strategi
både kompletterar och förstärker de kommunala planerna och programmen. Syftet med detta
är att skapa synergier och ännu starkare samverkan i området under kommande
programperiod. Vi har samtalat med tjänstemän och politiker som på olika sätt är relevanta för
arbetet med landsbygdsutveckling i sina respektive kommuner inom området. Vi har fokuserat
på att nå ut i de kommunala organisationerna på bred front då landsbygdsutveckling kräver ett
horisontellt perspektiv.
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3

Utvecklingsområdet

3.1 Tabell med statistik
Ämnesområde

Områdets storlek

Befolkningsstruktur

Variabel

Värde

Antal invånare

133 791

Storlek i km²

5310

Invånare per
km²

25

Andel av
befolkningen
som är utrikes
född (%)

16

Andel av
befolkningen i
intervallerna
(%):

Kvinnor

Män

0–15 år

10

10

16–24 år

4

5

25–44 år

11

11

45–64 år

13

13

65-år

12

11

3.2 Områdesbeskrivning
Leader Södermanland omfattas av Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn, Strängnäs
och Vingåker. Exkluderat är de större tätorterna i Eskilstuna och Strängnäs. Området omfattas
av Sörmlands och Stockholms län. Angränsande leaderområden är Leader Sörmlandskusten,
Leader Mälardalen samt Leader Mellansjölandet. Området består av allt från glesbygd till
storstadsnära landsbygd. Det är centralt beläget i landet med stora transportleder vilket ger
goda förutsättningar för området att utvecklas.
Leader Södermanland består av en rik kulturmiljö och kännetecknas av ett varierat
mosaiklandskap med slättbygder, skogar, småskaliga odlingsmarker med inslag av
betesmarker, ett stort antal sjöar, vattendrag och naturreservat med höga natur- och
kulturvärden. Här finns många slott, herrgårdar och stora gods. Områdets kulturlandskap är
även rikt på småbiotoper som är en viktig faktor för biologisk mångfald. Detta varierande
landskap ger också utrymme för rekreation såsom jakt, fågelskådning, vandring och cykling.
Skogens kulturvärden i området består av lämningar från sten-brons- och järnåldern samt äldre
former av skogsbruk såsom kolning och tjärbränning. Här finns också lämningar från torp och
stugor från sent 1800-tal.
Leader Södermanland har en diversifierad näringslivsstruktur med många mindre företag.
Gemensamt för de ingående kommunerna är det industrihistoriska arvet som innebär en viss
omställning på arbetsmarknaden, från tillverkningsindustri till tjänsteföretag. Gemensamt är
också den pågående storleksrationalisering inom jord- och skogsbruk. Livsmedelsproduktion
och jordbruk är stora sektorer när det gäller omsättning och godstransporter. Värt att påpeka är
dock att antalet små jordbruksföretag ökar trots den pågående storleksrationaliseringen.
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Självförsörjningsgraden av lokalproducerade livsmedel är låg trots en välutvecklad
produktion. Den låga självförsörjningsgraden beror till stor del på att lokalproducerade
livsmedel säljs till andra marknader. Mycket av de livsmedel som produceras säljs till
Stockholm.
Området visar på en förhållandevis svag ekonomisk tillväxt och arbetslösheten är fortsatt hög i
nationell jämförelse. Sysselsättningen på landsbygden är dock varierad i områdets olika
landsbygder. Sysselsättningen på landsbygden i Katrineholms kommun har till exempel, i
motsats till Sörmland i övrigt haft en positiv utveckling de senaste åren. Sedan 2007 har
sysselsättningen ökat med cirka 18 procent på landsbygden i kommunen, vilket kan jämföras
med i snitt fem procent för hela Sörmlands län. Det finns dock också en hel del framgångsrika
företagsbygder och företagsbyar i Leader Södermanland.
Besöksnäringen är ett starkt utvecklingsområde inom Leader Södermanland och landsbygden
är basen för detta utvecklingsområde. Avsaknaden av en Vi-känsla inom området har hittills
gjort det svårare att marknadsföra området som destination.
Föreningslivet i området är rikt och mångfacetterat. I våra landsbygder finns många aktiva
föreningar som arbetar med landsbygdsutveckling. Inte sällan är det eldsjälar som driver på
utvecklingen. För den långsiktiga överlevnaden krävs en föryngring i föreningarna. På vissa
håll i området sker särskilda satsningar på ortutveckling i nära samverkan mellan föreningsliv
och kommun. I andra delar av området finns en lägre vana att arbeta med bygdeutveckling.
Befolkningen i området ökar. För att kunna tillgodose det behov som finns av bostäder krävs
fler bostäder. I många av de landsbygder som ingår i Leader Södermanland saknas bostäder.
För att kunna erbjuda människor att bo kvar i sin bygd under livets alla skeden är det viktigt
att kunna erbjuda varierade upplåtelseformer men sådana råder det stor brist på i vissa av våra
landsbygder.
Utbildningsnivån i Leader Södermanland är en av landets lägsta med låg andel högutbildade
samt få som väljer en eftergymnasial utbildning. Den svaga utbildningstraditionen anses hänga
ihop med att tillverkningsindustrin sedan länge stått för en betydande del av arbetsmarknaden.
Sörmland har också en hög andel medborgare med låg ekonomisk standard.
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3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter

NULÄGE
FRAMTID

GODA FAKTORER
STYRKOR
• Entreprenörer som tänker
hållbart
• Närhet till kapitalstarka
och medvetna konsumenter
• Attraktiv landsbygd
• Varierande landsbygd (från
glesbygd till stadsnära)
• Den sörmländska
matidentiteten
och producent

• Duktiga förädlingsföretag
• Närhet mellan konsument
• Starka besöksmål

• Ökat intresse för lokal mat
• Ökad efterfrågan på förnybar energi
• Nya affärsmodeller inom lantbruket
• Generationsskiften

inom lantbruket

• Omställning av produktionsformer

affärsmöjligheter

• Växande turism och besöksnäring
• Innovationsprocesser som ger nya

livsmedel och biobränslen

• Ökad utbildning, kompetensutveckling
• Ökad avsättning för närproducerade

och diversifiering

• Mångfalden - resurs för nyföretagande

MÖJLIGHETER

• Växande
landsbygdsbefolkning
• Det geografiska läget
• Natur och kulturtillgångar
• Kulturhistoriska miljöer
• Rika viltstammar
• Närhet till
högskolor/universitet
• Bördig jordbruksmark
• Innovativa entreprenörer
• Ett positivt mindset (viljan
att växa”, ”öva på att ställa
om)

besöksmagneter

• Utveckla existerande

nätverksbygge

• Utveckla konceptet ”hemester”
• Utveckla besöksnäringen/turism
• Utveckla Vi-känslan genom
• Utveckla naturturismen
• Det geografiska läget
• Digitalisering
• Småskalig och närproducerad mat
• Kvalitétsboende
• Rekreation
• Samverkan unga - vuxna

HOT

besättningar

• Viltskador på odlingar och

• Icke hållbart miljötänk
• Strandskydd
• Brist på betesdjur
• Konkurrens om mark
• Minskad lönsamhet för
jordbruket
• Ökad import av
jordbruksprodukter, olika
konkurrensvillkor

nedprioriteras

• Eftersatt infrastruktur
• Kransorter bort- eller

befolkningsstruktur

• Samhällsservice,
• Kollektivtrafiknätet
• Åldrande homogen

föreningslivet
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• Brist på stolthet/svag självbild
• Låg utbildningsnivå̊
• Åldersstrukturen
• Svagt ungdomsengagemang i

SVAGHETER

SKADLIGA FAKTORER

• Kompetensbrist
• Låg exportmognad

kollektivtrafiknätet

• Avveckling av service
• Försämringar av

pågående samt nya pandemier

• Extremväder
• Den urbana normen
• Lågkonjunktur till följd av

• Klimatförändringar, miljömässig
sårbarhet

• Eftersatt samhällsservice
• Hög arbetslöshet
• Relativt höga markpriser
• Svag samverkan

(marknadsföring)

• Svagt varumärke

upplåtelseformer

• Kompetensbrist
• Brist på bostäder samt

• Låg lönsamhet i företagen
• Låg affärsmässighet i
företagen

I detta avsnitt beskrivs områdets behov och utvecklingsmöjligheter utifrån en SWOT-analys.

INTERNA EGENSKAPER
EXTERNA EGENSKAPER

Remissversion

4

Mål, insatsområden och indikatorer

4.1 Vision
Leader Södermanlands vision lyder:
I Leader Södermanland möjliggörs attraktiva och hållbara landsbygder genom
gränsöverskridande samverkan.
Visionen grundar sig på erfarenheter från tidigare programperiod samt på de behov och
utvecklingsmöjligheter som ligger till grund för Leader Södermanlands utvecklingsstrategi.
Lokalt engagemang, underifrånperspektiv och delaktighet är av avgörande betydelse för en
hållbar utveckling av landsbygden. Idéerna föds och förverkligas av de människor som bor
och verkar på landsbygden.

4.2 Mål
De valda målen grundas på det som framkommit i SWOT-analysen. Målen möter
jordbruksfondens övergripande mål ”främja sysselsättning, tillväxt och lokal utveckling
inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk.”
Mål 1 Ökade försörjningsmöjligheter i Leader Södermanland
Målet handlar om att företagen i området växer och anställer samt skapar nya produkter och
tjänster. Ett utvecklat företagande ger fler möjlighet att kunna arbeta i den bygd där de bor. I
SWOT-analysen samt i avsnittet behov och utvecklingsmöjligheter framgår att
sysselsättningen är låg i området men att det också finns goda förutsättningar för utveckling.
Detta mål harmoniserar väl med en av två prioriteringar som framkommer i den regionala
utvecklingsstrategin, nämligen ”en växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och
utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.” Målet
harmoniserar också väl med den regionala livsmedelsstrategins mål om att öka den lokala
livsmedelsproduktionen och skapa bättre förutsättningar för företagare.
Mål 3 Stärka förutsättningar för att bo och leva i Leader Södermanland
Målet handlar om att skapa förutsättningar att bo och leva på landsbygden i Södermanland för
de som vill. Förhållandet mellan stad och landsbygd håller på att förändras då allt fler
människor söker sig till landsbygden. Befolkningen i Leader Södermanland ökar. Många av de
människor som bor på landsbygden arbetar på annan ort. För dessa är brist på service ett
mindre problem. Problemen blir mer påtagliga för den del av landsbygdens befolkning som
utför sitt dagliga arbete på landsbygden eller som av andra skäl har svårt att ta sig utanför
orten. Behovet av bostäder för såväl yngre som äldre och barnfamiljer ser olika ut beroende på
den aktuella livs- och familjesituationen. För att kvinnor och män ska välja att bosätta sig eller
bo kvar på landsbygden är det en förutsättning att det finns tillgång till olika typer av boenden
samt en grundläggande samhällsservice. Att leva på landsbygden innefattar inte bara tillgång
till service utan även tillgång till en meningsfull fritid.
Målet harmoniserar väl med Region Sörmland Serviceprogram.
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4.3 Insatsområden
I Leader Södermanland bygger samtliga insatsområden på leadermetoden och våra
övergripande principer där underifrånperspektivet alltid står i fokus. Det lokala
engagemanget för landsbygdens utveckling är viktigt att ta tillvara på och en förutsättning
för att utveckla den lokala landsbygden. I de fall där det är möjligt ser vi gärna ett 4partnerskap mellan privat, offentlig, ideell och FoU. Projekten ska ta hänsyn till de
planetära gränserna, bygga på likabehandling och icke-diskrimineringsprinciper samt
integrera jämställdhetsprincipen i projektens arbetssätt. Detta kommer att beaktas vid
bedömning av projekt.
Insatsområde 1 Ett hållbart näringsliv
Näringslivet har ett mycket stort ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. För att
utveckla ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv krävs kunskap, resurser och
samarbete. Insatsområdet möjliggör projekt som främjar utveckling av befintliga företag så
att sysselsättningen i området ökar. Insatsområdet bidrar även till att företagen i området
blir mer konkurrenskraftiga. Detta sker genom insatser som främjar kompetensutveckling,
utveckling av nya och befintliga företag och/eller nya produkter/tjänster. Insatsområdet
bidrar till att fler företag diversifieras samt att företag inom besöksnäringen kan förlänga sin
säsong. Gemensamma marknadsföringsinsatser, logistiklösningar och paketering av
produkter/tjänster är andra insatser som ryms inom insatsområdet. Utbildning och
kompetensutveckling är verktyg som bidrar till tillväxt och nya arbetstillfällen och insatser
som inspirerar till utbildning och kompetensutveckling på nya sätt uppmuntras. Starkare
koppling till högskolor och universitet, praktik- och traineeplatser är andra exempel på
insatser som gynnar utvecklingen i strategiområdet.
Projekt som stärker förutsättningarna för lokal livsmedelsproduktion kommer att främjas.
En annan prioritering för insatsområdet är naturturism så att området kan erbjuda mer
attraktiva och hållbara reseanledningar. Insatser som kan minska viltstammarnas negativa
påverkan på jordbruket är viktiga både för näringslivet och boende. Vi ser gärna projekt
som bidrar till ökad kunskap om viltpopulationer samt samverkansfrämjande insatser som
kan bidra till ökad samsyn i viltförvaltningen.
Förstudier är möjligt att genomföra inom insatsområdet.
Insatsområde 2 Innovativa lösningar
Behovet av innovativa lösningar är stort i Leader Södermanland eftersom områdets olika
landsbygder ser väldigt olika ut och innebär olika behov. FN:s globala hållbarhetsmål pekar
ut innovation som ett viktigt verktyg för att nå målen. Det finns ett stort behov
av transformativa och innovativa lösningar för infrastruktur, landsbygdsutveckling och
klimatåtgärder.
Värdena som skapas i detta insatsområde kan vara ekonomiska, sociala eller miljömässiga.
Insatsområdet ska bidra till smarta landsbygder där lokalsamhällena utvecklar kreativa
lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter
bidrar aktiva invånare till en hållbar utveckling i området. Insatsområdet främjar initiativ
som skapas i tvärsektoriell samverkan. Sociala innovationer som bidrar till en bättre digital
infrastruktur premieras, likaså innovativa lösningar som bibehåller och utvecklar service i
landsbygder. Projekt som skapar innovativa mobilitetslösningar och som samtidigt bidrar
till minskade utsläpp från fossila bränslen kommer också att främjas.
Insatser som premieras är ny eller väsentligt förbättrad teknik, system, vara, tjänst, metod
eller process som skapar miljömässiga, sociala eller ekonomiska värden för landsbygden.
Förstudier är möjligt att genomföra inom insatsområdet.
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Insatsområde 3 Bo och bobarhet
Insatsområdet ska underlätta för människor att bo och leva i en bygd. En inkluderande
landsbygd erbjuder människor att bo där i livets alla skeden. Från ung till gammal.
Insatsområdet främjar projekt som vill skapa förutsättningar för människor att kunna bo i sin
hembygd hela livet. Insatsområdet bidrar till att öka förutsättningar för nya bostäder i området
och även till att skapa förutsättningar för varierade boendeformer, anpassade för människor
oavsett socioekonomisk bakgrund. En tillfredsställande service är viktig för en levande
landsbygd och projekt som främjar serviceutbud genom samverkan främjas. Samverkan mellan
föreningsliv och offentliga, privata aktörer och bygdegårdsföreningar som bidrar till nya
servicelösningar är andra initiativ som ryms inom insatsområdet.
Ett väl fungerande föreningsliv främjar landsbygdsutveckling. Insatser som bidrar till nya
kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till ökad livskvalité. Föreningar fungerar ofta som
mötesplatser för olika målgrupper och ett aktivt föreningsliv ökar gemenskapen och den sociala
sammanhållningen i bygden. Insatsområdet rymmer projekt som vill inkludera unga i lokalt
utvecklingsarbete men även projekt som förstärker områdets identitet, stolthet och självkänsla
hos invånarna som till exempel är projekt som lyfter fram bygdens historia och kultur.
Förstudier är möjligt att genomföra inom insatsområdet.

4.3 Indikatorer och målvärden
Indikatorer anges på tre olika nivåer – EU-nivå, nationell nivå och lokal nivå. Leader
Södermanland har valt de indikatorer som passar bäst för att mäta framsteg mot våra mål.
Målvärden kommer inte att anges förrän vid den slutgiltiga inlämningen av
utvecklingsstrategin i september 2022.
EU-indikatorer

Nationella indikatorer

Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden

N 03 Nya produkter

Utveckla ekonomin på landsbygden

N 04 Nya tjänster

Invånare med förbättrad service

N 06 Nya fritids- och kulturverksamheter
N07 Nya nätverk och samarbeten
N08 Nya dagsbesökare

Lokala indikatorer
L 10 Praktikplatser
L 16 Nya servicelösningar
L17 Nya transportlösningar
L19 Diversifierade företag
L 21 Företag som samarbetar
L23 Nya metoder, arbetssätt eller processer
L 25 Företag som drar nytta av kortare livsmedelskedjor
L 36 Organisationer som genomför insatser för minskad klimatpåverkan
L 38 Nya lösningar på miljö- och klimatproblem
L 55 Nya bostadslösningar
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Genomförande

5.1 Kommunikation
Leader Södermanland ska eftersträva att arbeta aktivt med att kommunicera Lokalt ledd
utveckling genom leadermetoden. Metoden och dess principer ska tydligt
kommuniceras. En god kommunikation av leadermetoden främjar det lokala
utvecklingsarbetet och hjälper till att uppnå̊ målen i strategin. I Leader Södermanland
anser vi att kommunikation också är en demokratisk fråga och därför kommer vi att
arbeta extra mycket för att nå nya målgrupper och organisationer som vi hittills inte
nått. Med en ny programperiod kommer en ny kommunikationsplan. Denna kommer att
specificera kommunikationsmålen, syftet med kommunikationen, vilka primära och
sekundära målgrupper som ska nås och på vilket sätt dessa ska nås. En
kommunikationsbudget kommer att avsättas för detta arbete och det är viktigt att
materialet tas fram av en kommunikatör.
En viktig aspekt är att ta tillvara på de samarbeten och dialoger som uppstått eller
intensifierats i framtagandet av strategin. Leader Södermanland ska med fördel
samorganisera sitt kommunikationsarbete med exempelvis länsstyrelse, kommuner och
regioner när så är möjligt för att kunna erbjuda gemensamma arenor till organisationer
som driver på landsbygdsutvecklingen. På detta sätt vill vi förenkla för presumtiva
projektägare.
Kommunikationsmaterial
Informationsmaterial som i huvudsak beskriver vilka insatser det går att söka stöd till
kommer att arbetas fram efter strategins godkännande. Information och
kommunikationsmaterial ska vara lätt att ta tills sig och inspirera presumtiva sökande.
Därför är målsättningen att materialet ska ges ut på olika språk samt i fysisk och digital
form. Kommunikationsmaterialets innehåll kommer att se olika ut i olika skeden av
programperioden. Inledningsvis ligger fokus på att marknadsföra den nya
programperioden för att senare övergå till att lyfta goda exempel. I slutet av perioden
bör fokus ligga på information kring hur projektmedlen använts. Områdets kommuner
ska förses med material så att de på ett enkelt och enhetligt sätt kan sprida information
om Leader via sina kanaler.
Kommunikationskanaler
För att nå ut till en bred allmänhet är det viktigt att använda olika
kommunikationskanaler såsom hemsida, sociala medier, lokal media, nätverksträffar,
företagsfrukostar, föreningsträffar och liknande event. Vi ser att det är viktigt att verka i
redan befintliga arenor men även skapa nya om så behövs. Det är viktigt att nå ut till en
bred målgrupp och eftersträva att nå målgrupper som tidigare inte hittat Leader men
som vill och kan bidra till att nå strategins mål.
LAG kommer att spela en viktig roll i kommunikationsarbetet. LAG:s huvuduppgift är
att vara en motor för lokal utveckling genom att informera och stimulera lokala
utvecklingsinsatser. Därför är det av stor vikt att de personer som utgör LAG har ett
stort kontaktnät inom respektive sektor. Det är också viktigt att organisationen arbetar
för att hitta goda idéer. LAG kan genom sina kontaktnät fånga upp goda idéer som inte
tidigare nått Leader Södermanland. På detta sätt kan vi ta tillvara goda idéer som finns i
området på ett än bättre sätt.
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Leader Södermanlands kommunikationsmål:
Allmänheten känner till Lokalt ledd utveckling och EU:s roll för landsbygdsutveckling
Leader Södermanland bidrar till en hållbar samhällsutveckling
Leader Södermanland uppfattas som en självklar aktör inom landsbygdsutveckling
Leader Södermanland sprider en positiv bild av landsbygden och lyfter goda exempel i
olika medier
Det är enkelt för organisationer, samarbetspartner och ambassadörer att sprida
information då den är lättillgänglig och lättförståelig.

5.2 Urvalsprocess
Går ej att ha synpunkter på då avsnittet är framtaget av Jordbruksverket.
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att prioritera
projekt.
Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra till att
uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med hjälp av lokalt
utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller offentlig har mer än
49% av rösterna. Efter prioritering fastställer Leaderföreningen stödbeloppet.
Jordbruksverket gör slutkontroll av stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut
till sökande.
Urvalskriterier för urval kompletterar ni med efter att strategin är prioriterad i bilaga
4.

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer
Samordning och samarbete är otroligt viktigt för att nå våra uppsatta mål. Leader Södermanland
kommer att samarbeta med andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor. I Leader
Södermanland finns det många aktörer som stödjer någon form av landsbygdsutveckling.
Leader är en av dem.
Leader Södermanland arbetar för att förstärka och komplettera de insatser som andra aktörer gör
och för att lyckas med detta krävs samordning och samarbete. Målsättningen är att samarbetet
med andra aktörer fördjupas genom kontinuerliga dialoger för att gemensamt verka för
utveckling i våra landsbygder.
På lokal nivå är områdets sju kommuner viktiga aktörer inom den offentliga sektorn. På regional
nivå finner vi Region Sörmland, Region Stockholm, Södermanlands Länsstyrelse och
Stockholms Länsstyrelse. På nationell nivå kan vi se behov av samarbete och samordning med
Tillväxtverket, Boverket och Vinnova.
Tillsammans med kommunerna och även kommunala bolag vill vi samordna informationsträffar
till presumtiva sökande. Där kan presumtiva projektägare delta på
föreningsträffar/företagsträffar för att få information om olika stöd, där Leader är en aktör. Vi
vill även skapa arbetssätt för Leader Södermanland och kommunerna så att vi löpande under
programperioden säkerställer att Leader bidrar till att uppfylla de mål som framkommer i
kommunala planer och program. Likväl eftersträvar vi att kommunala planer och program ska
bidra till att uppfylla målen i Leader Södermanlands strategi. Utöver detta planerar Leader att
tillsammans med kommunerna genomföra årliga träffar för att säkerställa att vi arbetar åt
samma håll och tillsammans. Vi ser att det är viktigt att samarbeta med en bredd inom
kommunerna för att samarbetet ska kunna bidra till målen i strategin. På regional nivå vill vi
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genomföra regelbundna möten tillsammans handläggare på Länsstyrelser och regioner i syfte att
samarbeta kring projektidéer och projektansökningar. Vid behov ska vi även göra gemensamma
utlysningar till presumtiva sökande. Vi ser också positivt på att Leader Södermanland och de
regionala aktörerna fungerar som gemensamma stödgivare i enskilda projekt, där
organisationerna tar större ansvar för samverkan och dialog sinsemellan för att underlätta för
dem som söker stöd. På detta sätt minskar vi också risken för dubbelfinansiering.
En ram för ett arbetssätt kommer att upprättas mellan Leader Södermanland, Leader
Sörmlandskusten och handläggare för livsmedelsstrategier, serviceprogram och regionala
utvecklingsstrategier. En dialog mellan Sörmlands leaderområden och Region Sörmland har
inletts. Ett förslag är att regionen bidrar finansiellt till den årliga LAG-potten. Det unika med
leaderprojekt är att de tillämpar leadermetoden, vilket är något som skiljer vårt stöd från andras.
Detta gör att Leader i många fall kompletterar andra stöd. Genom starkare samverkan kan vi i
Leader också bidra till att fler projekt som från början inte tänkt arbeta genom leadermetoden
faktiskt gör det.
Vi ser även positivt på samverkan med den offentliga sektorn på nationell nivå, till exempel
genom att synkronisera våra stöd så att fler aktörer finner dem attraktiva.
Vi ämnar också samverka med privat och ideell sektor på lokal, regional och nationell nivå. Vi
ser positivt på att förstärka samverkan med Landsbygdsnätverket, riksorganisationen Hela
Sverige Ska men även den regionala länsavdelningen Hela Sverige Ska Leva Sörmland.
Förutom Hela Sverige Ska Leva Sörmland är Bygdegrupper, Bygdegårdarna, LRF, Sörmlands
Matkluster, Studieförbund, Sörmlandsidrotten och idrottsförbund viktiga aktörer att samarbeta
med på regional och lokal nivå. Vi ser att samverkan mellan dessa aktörer är viktig eftersom vi
attraherar samma målgrupper. Dessutom arbetar de med frågor som berör strategins
insatsområden och mål.
För nå de mål i strategin som riktar sig till näringslivet ser vi att samverkan är nödvändig mellan
Leader och företagarföreningar, Coompanion, Nyföretagarcentrum, Almi, Företagarana, Agro
Sörmland, Ung Kraft och UF.
En viktig aktör för landsbygdens organisationer är de lokala sparbankerna. Även de lokala
sparbankerna jobbar med specifika frågor och bidrag som tangerar Leaders arbete. Vi vill också
intensifiera samarbetet med FoU. I området finner vi Mälardalens högskola som blir universitet
den 1 januari 2022. Sveriges Lantbruksuniversitet finns i angränsande leaderområde och är
också en intressant aktör.

5.4 Effekter
För att Leader ska kunna bidra till långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden krävs att de
projekt som beviljas genererar långsiktiga effekter. Leader Södermanland kommer att arbeta för
att uppnå mesta möjliga långsiktiga effekter på olika sätt.
Redan vid idéstadiet ska vi stötta de presumtiva projektägarna till att formulera effektmål. Vilka
kort- och långsiktiga effekter som ett projekt genererar ska anges redan i ansökan. Det ska
finnas en tydlig bild om hur projektet ska övergå till ordinarie verksamhet. Vid bedömning av
projekt ska urvalskriterierna vara utformade så att projekt med höga långsiktiga effekter
prioriteras framför projekt med kortsiktiga resultat. När väl ett projekt beviljats har kansliet
tillsammans med kontaktpersonen för beviljat projekt ett ansvar att löpande följa upp projektet
och säkerställa att projekten arbetar mot de förväntade effekterna. Slutligen kommer effektmål
att följas upp löpande under programperioden.
Erfarenhet från tidigare programperiod visar att projekt med en stark leadermetod genererar
effekter i högre grad än projekt med svag leadermetod. Samverkan i trepartnerskap, som är
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kärnan i leadermetoden, är en viktig faktor, som Leader Södermanland kommer att beakta för att
främja och möjliggöra till strukturella och långvariga effekter.

Hur främjar strategin innovation?
I Leader Södermanland kommer vi att främja innovation på flera sätt, både genom
insatsområde Innovativa lösningar men även genom arbetssätt och olika typer av
projekt. Vi ser positivt på att starta förstudieprojekt inom samtliga insatsområden.
Förstudier ökar möjligheten för innovationer att uppstå.
Som organisation ämnar vi tillämpa innovativ upphandling om/när så är möjligt. Det
kan till exempel ske i samband med att organisationen driver LAG-ägda projekt.
Organisationen ämnar också skapa idéverkstad för partnerskapet med målsättning att
knyta kontakter och öka innovationstakten i området.
Genom att öronmärka ett insatsområde till innovationsprojekt höjer vi kraven på vad
som faktiskt räknas som en innovation, då vi kan använda specifika urvalskriterier för
området. I Leader Södermanland ser vi positivt på att ta tillvara goda exempel. Däremot
anser vi att definitionen av innovation kan riskera att utarmas om etablerade
metoder/processer och tekniker definieras som innovationer för att de inte använts i ett
visst område tidigare.

5.6 Övergripande principer
Definition av de övergripande principerna kommer senare. Dessa är framtagna av
Jordbruksverket.
I framtagande, genomförande och uppföljning ska de övergripande principerna hållbar
utveckling, likabehandling och ickediskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och män
beaktas. Leader Södermanland kommer att arbeta med de övergripande principerna, vilka skall
beaktas i alla utvecklingsprojekt som beviljas, samt arbeta aktivt med minst en av de
övergripande principerna. LAG granskar att så är fallet innan LAG-beslut fattas och följer upp
genomförandet i samband med slutredovisning av projektet. Med ”beakta” avses att
projektägaren i projektgenomförandet ska göra de val som gynnar de övergripande principerna
och med ”arbeta aktivt” avses att projektet innehåller ett aktivt arbete med att också
åstadkomma förändring i enlighet med de övergripande principerna.

6

Organisation

6.1 Partnerskapet och föreningen
Föreningen Leader Södermanland är en allmännyttig, politisk och religiöst obunden
ideell förening. Föreningens ändamål är att främja, bedriva och samordna lokalt och
regionalt utvecklingsarbete i enlighet med leadermetoden.
Partnerskapet består av juridiska personer som vill stödja och arbeta med lokal utveckling i
Leader Södermanland. Huvuduppgiften för partnerskapet är att i demokratisk ordning
övergripande formulera LAG:s uppdrag att vara drivande i lokal utveckling och genomföra
utvecklingsstrategin, samt välja LAG (styrelse), valberedning och revisorer.
Partnerskapet bakom strategin är sammansatt av olika aktörer, såväl offentliga som privata och
ideella i samverkan. Sammansättningen täcker in hela det geografiska området och är relevant
utifrån strategins inriktning. Området består av sju kommuner och partnerskapet består av
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föreningens medlemmar, samarbetspartners, medfinansiärer och är sammansatt från samtliga tre
sektorer. En bred sammansättning i partnerskapet ska eftersträvas, för att LAG ska ha tillgång
till de kompetenser som kan vara aktuella inom de aktuella fonderna och insatsområdena. Varje
sektor är representerad utifrån en bredd, det vill säga ett föreningsliv som är mångfacetterat och
som representerar såväl idrott/kulturföreningar som företagarföreningar, etniska föreningar samt
bygdegårdsföreningar. Inom den offentliga sektorn finner vi också en bredd, från kommunala
besöksnäringsföretag till avdelningar för näringsliv, kultur och fritid, landsbygdsutveckling,
socialtjänst med flera. Från privata sektorn deltar framför allt verksamma företag inom området
men även branschorganisationer.
Medlemskap i föreningen fås genom ansökan om medlemskap och kan erhållas av boende i
området samt varje demokratiskt uppbyggd organisation inom området och som vill verka för
föreningens mål och verksamhet.

6.2 Föreningens styrelse
LAG ansvarar för föreningens angelägenheter och är föreningens verkställande och beslutande
organ när föreningsstämman inte är samlad. LAG beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden
inklusive prioriteringar avseende ansökan om projektmedel. LAG har ett lokalt baserat
trepartnerskap som beskrivs bland annat i stadgarna för den ideella föreningen. Samtliga beslut
fattas med enkel majoritet det vill säga att ett förslag måste stödjas av mer än hälften av det
totala antalet avgivna röster vid ett beslutstillfälle.
Området består av sju kommuner med lika representation i LAG från var och en av
kommunerna.
LAG:s ledamöter skall utses med:
En representant för offentlig verksamhet (offentlig) i vardera kommun
En representant för frivilligverksamhet (ideell) i vardera kommunen
En representant för näringsverksamhet (privat) i vardera kommunen
Föreningsstämman väljer LAG. Styrelsen består av 21 ledamöter inklusive ordförande och vice
ordförande. Valbar till LAG är medlem och representant för medlem eller partner inom
föreningens område. LAG ledamöter har en mandatperiod om två år. Leadamöterna i styrelsen
har goda nätverk, representerar sina sektorer samt invånarna i området.
LAG skall sträva efter en allsidig sammansättning. Det är viktigt att ledamöterna agerar för
området som helhet och inte endast ser till behoven och möjligheterna för sin egen hemort.
Det åligger LAG att tillse att stadgar och andra regler följs, verkställa av föreningsstämman
fattade beslut, besluta om verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår,
planera, leda, fördela och följa upp föreningens verksamhet. Dessutom ska LAG ansvara för och
förvalta föreningens medel samt utvärdera och internt kontrollera föreningens verksamhet.
Kompetensen i LAG ska vara bred och täcka in samtliga kompetensområden. Vid behov kan
LAG adjungera personer med specialkompetens för att säkerställa de insatsområden och fonder
som strategin involverar. Adjungerad har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt vid
styrelsens sammanträde. Adjungering ger en möjlighet för LAG att tillvarata organisationers
kunskap i specifika ämnen. Adjungeringar kan till exempel ges till de två länsstyrelserna eller
andra organisationer av intresse. Aktörer av intresse för LAG att adjungera är delvis tillfrågade
när strategin skrivs och har uttalat intresse att bidra till LAGs verksamhet. Andra aktörer återstår
att säkerställa intresset att kunna bidra genom adjungering.
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En styrelseutbildning kommer att hållas för samtliga LAG-ledamöter i början på
programperioden och de kommer även att få fortlöpande kompetensutveckling under perioden,
allt för att säkerställa kompetensen i LAG.
Valberedningen följer arbetet i LAG/Leader Södermanland under hela verksamhetsåret för att
ha en god grund att stå på vid eventuella val på föreningsstämman. Valberedningen har en
central roll i såväl LAG:s utvecklingsarbete som sammansättningen av LAG. Valberedningen
väljs av årsmötet och består av fyra (4) ledamöter, varav minst en person från varje sektor.
Valberedningen bör vara geografiskt spridd över området i den mån det är möjligt.
Kompetensutveckling för valberedningen kommer att genomföras under programmets löptid för
att säkerställa att kompetens finns för att rekrytering av ledamöter till LAG ska ske
tillfredsställande.
Presidiet ansvarar för verksamhetens personalfrågor, anställer verksamhetledare och verkställer
beslut fattade av stämman och LAG. Presidiet fungerar också som stöd till verksamhetsledare
och övrig personal. Presidiet består av tre (3) av styrelsens ledamöter inklusive ordförande och
vice ordförande och avspeglar också trepartnerskapet. Presidiet skall verka efter den arbets/delegationsordning som LAG tagit fram och vara sammansatt så att bred kompetens finns i
gruppen.

6.3 Drift – den operativa verksamheten
Leader Södermanlands verksamhetskontor kommer att finnas i Munktell Science Park,
Eskilstuna kommun. Det är en strategiskt utvald plats i området, med goda kommunikationer för
såväl projektsökande som personal att ta sig till/från kansliet samt tillgång till samarbetspartners
i samma byggnad som kansliet. I byggnaden finns stor tillgång på mötes- och konferensrum.
Där finns också den service som gör att kansliet inte behöver ägna arbetstid åt kontorsservice.
Kansliet ansvarar för att verksamhetens redovisning, ekonomiska transaktioner, bokföring,
arkivering/diarieföring samt frågor rörande dessa genomförs på bästa sätt, men det yttersta
ansvaret åligger LAG/styrelsen.
Leaderkansliets främsta uppgift är att genomföra informations- och utbildningsinsatser i syfte
att sprida leadermetoden, mobilisera insatser för goda projektidéer, hantera ansökningar och
bereda ärenden, ge råd, kommunicera med projektägare samt stödja och följa upp pågående
projekt. Kansliet ska också förvalta LAG:s ekonomi och förvaltning, samarbeta med
partnerskap och säkerställa genomförandet av LAG:s egna projekt. Det är därför viktigt att
kansliet är väl insatta i de fonder som föreningen arbetar inom samt andra stödformer och vägar
till annan finansiering som underlättar den dagliga hanteringen av projekt.
Leader Södermanland har för avsikt att arbeta vidare med den välfungerande kanslifunktion som
funnits under programperioden 2014-2022. Detta är ett led i att kunna säkerställa såväl kansliets
kompetens som effektivitet, men också̊ skapa kontinuitet för projektsökare och upprätthålla de
goda nätverk och relationer som byggts upp. För att säkerställa den administrativa kapaciteten
kommer en verksamhetsledare samt personal för handläggning och administration att anställas.
En extern ekonomifunktion kommer att anlitas. Antal tjänster på kansliet kommer troligtvis att
variera över tid. Initialt beräknas den administrativa kapaciteten till motsvarande 1,5
heltidstjänster. LAG kommer också att behöva personal/tjänster för genomförande av LAG:s
övergripande projekt, som inte avser rådgivning eller administration av strategiområdet.
Leader Södermanland avser att, då det är möjligt, samverka med närliggande områden bland
annat för att ta del av varandras erfarenheter, kollegialt lärande, projektskolor och utbildningar.
Det kan även bli aktuellt med samverkan om vissa kanslifunktioner med något närliggande
område. För att ytterligare säkerställa kanslifunktionen samverkar Leader Södermanland med
Leader Mellansjölandet. Samverkan innebar att kanslierna garanterar varandras
handläggningsfunktion i händelse av oväntade avbrott såsom sjukdom hos kanslipersonal.
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Leader Södermanland ser även stora positiva fördelar att samverka med Leader
Sörmlandskusten vad gäller marknadsföring.
Vidare ska Leader Södermanland verka för att det regionala samarbete som etablerats under
föregående programperiod fortsätter. Det är ett bra forum för både LAG:s ordförande och
verksamhetsledare att samverka, nätverka, få hjälp och stöttning samt utbyta erfarenheter
tillsammans med andra leaderområden. Nätverket kan också utgöra grund för kommande
samarbetsprojekt.
Ytterligare ett sätt att säkerställa kompetensen på kanslifunktionen är att personalen har
möjlighet till kompetensutveckling. Det är viktigt för arbetsgivaren att personalen ständigt hålls
uppdaterad och anställningsbar. Kompetensutveckling är viktigt för att hålla en god kvalitet i
kanslifunktionen och bör beaktas i budget.
LAG kommer redan i ett tidigt skede att arbeta fram ett lednings- och styrdokument där det
tydligt framgår uppgifter om delegation, arbetsordning, ansvarsfördelning och attestrutiner för
alla i verksamheten.

7

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering kommer att ha stort fokus i Leader Södermanlands arbete under
programperioden. Uppföljning kommer att ske både av de projekt som LAG beviljar men också
av organisationen och detta kommer att ske löpande under programperioden.
Uppföljningsarbetet kommer att ske både kvalitativt och kvantitativt.
Uppföljning av beviljade utvecklingsprojekt
När ett externt projekt beviljas ansvarar verksamhetsledaren för att hålla en projektskola med
projektägaren. Till varje beviljat projekt kommer även en kontaktperson från LAG att knytas. I
samband med att LAG beviljar ett projekt utser LAG även kontaktperson. Kontaktpersonen har
löpande kontakt med projektet och får på så sätt ett naturligt engagemang i detsamma. Detta
ökar förbindelsen mellan LAG och projekt och med denna nära dialog ökar också möjligheterna
att upptäcka eventuella hinder i ett tidigt skede. Kontaktpersonens arbete är därför väldigt
viktigt. Kansliet ansvarar för att löpande följa upp projekten samt coacha projekten så att
projekten når sina uppsatta mål oavsett om avvikelser uppstår. Efter projekttidens slut sker
sedvanlig slutredovisning, vilken delges LAG. Efter projektslut ska ansökan jämföras med
slutredovisning för att följa upp det verkliga utfallet. Detta är viktigt för lärandet i LAG. För att
inte enbart fokusera på projektens resultat utan även vilka långsiktiga effekter som genereras
kommer projekten följas upp en tid efter projektavslut.
Uppföljning av de fastställda indikatorerna kommer att ske årligen, för att säkerställa att målen i
strategin uppfylls. Om uppföljningen visat att något mål tenderar att inte kunna uppfyllas vidtas
åtgärder, till exempel i form av riktade utlysningar
Intern uppföljning av organisationen (LAG/kansli/presidium/valberedning)
Efter ungefär halva programperioden kommer en utvärdering att göras internt. Om denna visar
behovet av förändringar för att mål och indikatorer ska kunna uppnås, kommer LAG att ändra
prioriteringar i val av vilka projektansökningar som beviljas. Dessutom kan det bli aktuellt att
revidera utvecklingsstrategin om så finnes nödvändigt. I slutet av programperioden kommer en
extern utvärdering att göras. LAG kommer kontinuerligt att arbeta med översyn av den interna
verksamheten. Där ska arbetet i LAG, kansliet, presidiet och valberedningen belysas. Årligen
ska en längre sammankomst anordnas för LAG och personal med fokus att följa upp
måluppfyllelsen, arbetssätt, kommunikation, roll/funktion samt spridning av leadermetoden.
Detta är ett viktigt arbete för att kontrollera att organisationen arbetar på rätt sätt och beviljar
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rätt projekt. Leader Södermanland ser positivt på att samarbeta med närliggande leaderområden
och utbyta erfarenheter. För att följa upp processen från idé till slutredovisning kommer
samtliga avslutade projekt få möjlighet att svara på en enkät som berör organisationens
stöd/coachning från idé till slutredovisning. Enkätundersökningen kommer att kompletteras
med djupintervjuer. Djupintervjuerna sker i utvalda projekt med förberedda frågor som är lika
för samtliga. Detta arbete syftar till att ständigt förbättra det interna arbetet gentemot kund.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2021/666

Samarbetsavtal med Samverkarna
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 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 kvartal 4 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.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2021-12-06 Ks § 224/2021 med
uppdraget att förvaltningen skulle ta fram ett förslag på avtal som del av underlaget till
beslut om finansiering.
Beslutsunderlag
Au § 10
Tjänsteutlåtande 2021-11-04
Förslag till samverkansavtal
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11

2021-01-11

Au
§9
Au§

(28)

KS 2021/666

Samarbetsavtal med Samverkarna
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
l.
beviUa ekonomiskt stöd till Samverkarna med
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja
75000:får
75
000:- per år under 2022 samt 2023. Finansiering tas ur befintlig budget för
närings
livsansvarig.
näringslivsansvarig.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen redovisar utvärdering
av samarbete och resultat ii kvartal 4 2023 innan beslut om eventuell förlängning
tas.
tas.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun och Samverkarna vill gemensamt arbeta för att stärka och
utveckla näringslivet ii kommunen.
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 ii 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 ii Vingåkers
näringsliv. Detta stöd ligger utanför
utanfår kultur- och fritidsnämnden.
§ 224/2021 med
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2021-12-06 Ks §
uppdraget att förvaltningen
fårvaltningen skulle ta fram ett förslag på avtal som del av underlaget till
beslut om finansiering.
Yrkande

Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall till förslag till beslut då förvaltningen
fårvaltningen tagit fram
ett förslag till avtal som underlag till beslutet.
Besluts underlag
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-11-04
Förslag till samverkansavtal

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
best yrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam
manträdesd atu m
Sammanträdesdatum

Vingåkers
kommun

2022-01-11

Tid och plats
Tisdagen den II
11 januari 2022, kl. 09:00-12:40 ii sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset ii
Vingåker samt via Teams

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M) §§ 6 - 25
Anna Lejon tjänstg. ers §§ II - 5

[ng-Mari
Ing-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
losefin
Josefin Frank, sekreterare
Nellie lonasson,
Jonasson, sekreterare
Susanne laktlund,
Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsstrateg §§ 1-4
Kristin Vettorato, Leader Södermanland §§ 1-5

Deltagande på distans
Anna Lejon (M), Kristin Vettorato, Susanna Oom Samuelsson

Paragrafer
Protokollet är justerat

1- 25
2022-01-17

Sekreterare
losefin
Josefin Frank

Ordförande
Anneli Bengtsson

Justerare §§ 1-5
Anna Lejon

Justerande §§ 6-25
Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2

2021-01
-11
2021-01-11

(28)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Datum för anslagsuppsättande

2022-01-19

Datum för anslagsnedtagande

2022-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset ii Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Josefin Frank

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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SAMARBETSAVTAL MELLAN SAMVERKARNA VINGÅKER OCH
VINGÅKERS KOMMUN.

Inledning
Samverkarna Vingåker är en ideell företagarförening som verkar för en levande bygd
som ska vara attraktiv att bo, besöka och driva företag i. Föreningen består av
föreningar och företagare från olika branscher.
Vingåkers kommun och Samverkarna Vingåker vill stärka och utveckla näringslivet i
kommunen. Genom samverkan har vi möjlighet att uppnå bättre resultat och också
bredda kunskapen över vilka företag som finns representerade i Vingåkersbygden.
Samverkarna Vingåker, verkar som näringslivets nätverksorganisation vilken skapar
möjligheter för tillväxt i befintliga företag, stimulera till nyföretagande, marknadsföra
näringslivet och Vingåker som besöksmål, skapa gemensamma mötesplatser för
skola och näringsliv och främja en positiv anda i Vingåkers kommun.
Föreningens ledord är ”Samverkan”
Samverkarna Vingåker och kommunen avser att genomföra ett antal arrangemang
utifrån antagen Näringslivsplan kring området samverkan vad gäller utveckling och
företagsklimat i kommunen.
Samverkarna Vingåker, ideell förening åtar sig att
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Prata och agera för sina medlemmar.
Arbeta för att fler företag och föreningar ska bli medlemmar.
Stimulera till samarbeten mellan Vingåkers näringsidkare.
Marknadsföra Vingåker som ett resmål värt att besöka.
Arrangera 4 företagsträffar per år hos olika företag eller i annan passande
lokal. Syftet med träffarna är just att nätverka, utbyta information och skapa en
positiv Vingåkersanda.
Arrangera en företagsmässa på hösten riktat mot arbetstagare och
skolungdomar med syfte att visa upp Vingåkers näringsliv och skapa en
framtidstro.
Samarbeta och samarrangera event tillsammans med andra organisationer
såsom Nyföretagarcentrum, SörmX och UF.
Arbeta utifrån Vingåkers kommuns antagna näringslivsplan.
Delta med en representant i kommunens näringslivsråd.
Leverera underlag till kommunens nyhetsbrev mot näringslivet.

Vingåkers kommuns åtagande
•
•
•

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Att samverka med Samverkarna Vingåker och vara delaktiga i gemensam
planering och uppföljning av aktiviteter.
Ersätta Samverkarna Vingåker med 75 000 kr år 2022 och 75 000 år 2023
utbetalning första kvartalet 2022 respektive 2023.
Ansöka om bidrag från Region Sörmland i ett uppstartskede.

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Uppföljning
Avstämning 4 gånger/år. Skriftlig delrapport i december 2022 och 2023.
Avtalet gäller för två år från och med att avtalet har skrivits på av båda parter. Fakturor
ställs till Vingåkers kommun, Näringsliv VK 1007.
Avtalet gäller för perioden 2022-01-01 – 2023-12-31

Samverkarna Vingåker

Vingåkers kommun

____________________
Monica Granström
Datum

___________________
Susanna Oom Samuelsson
Datum
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Kommunstyrelsen

294

2021-12-06

Ks § 224

(305)

KS 2021/666

Samarbetsavtal mellan Samverkarna och Vingåkers
kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag
samarbetsavtal som del av underlag till beslut om
att först ta fram ett förslag på samarbetsavtal
finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun och Samverkarna vill gemensamt arbeta för att stärka och
utveckla näringslivet ii kommunen. Genom samverkan mellan kommunen och
Samverkarna och dess medlemsföretag kan vi uppnå bättre resultat för att få till ett
företagsklimat än om var och en arbetar för sig. Genom att tillföra ett
bättre fåretagsklimat
ekonomiskt stöd och ett samarbetsavtal mellan parterna möjliggör vi för Samverkarna
att arbeta mer renodlat mot företagen ii 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.
Utskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beviljar ekonomiskt stöd till Samverkarna med 75000:75 000:- per
år under 2022 samt 2023. Finansiering tas ur befintlig budget för
närings! ivsansvarig.
näringsl
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen redovisar
utvärdering av samarbete och resultat i kvartal 4 2023 innan beslut om
eventuell förlängning tas.

Jäv
Monica Granström (S) anmäler jäv och deltar inte ii handläggningen av ärendet.

Yrkanden
Anna Lejon (M), Lars- Göran Karlsson (SO) och Tiina Rokka (V) yrkar på att ärendet
återremitteras till förvaltningen med uppdraget att ta fram ett förslag på samarbetsavtal
innan beslut fattas.

Ajournering
Sammanträdet ajournerades ii fem minuter för politiska överläggningar.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning, kommunstyrelsen tar först ställning
till om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021- 11 1-04
Justerandes sign

~A

.

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

\.
.,

bestyrkande
Utdrags best
yrkande
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

295

2021-12-06

(305)

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

y2A- ~
Y2A-fh-

best yrkande
Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

277

2021-12-06

(305)

Tid och plats
Måndagen den 6 december 2021, kl. 14:00-18:40 i Musiksalongen, Säfstaholms slott i
Vingåker

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Robert Skoglund (S) ordf
§ 211-223,
Monica Granström (S) tjänstg.ers §
225-231
Glenn Christensen (S) tjänstg ers §§ 224
Tommy Björkdal (M) tjänstg.ers §§ 211 - 218
tjänstg. ers §
§§
§ 219 - 231
Tommy Bengtsson (M) tjänstg.
Erika Rask, tjänstg ers
Ing- Mari Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars- Göran Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)

Glenn Christensen (S) §§ 211-223
211-223,, 225-231
Robert Oavidsson (C)
Tommy Bengtsson (M) §§ 211-218
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Emma Bergström, sekreterare
§ 213
Jacob Sandgren, Region Sörmland §
Titti Kendall, Region Sörmland §§ 213
kultursamordnare§§ 214
Susanne Briander, kultursamordnare
Ulrika Martini di Brakel, kultursamordnare §§ 214
§ 214
Edith Barlow, kulturpedagog §
Martin Heed, Energikontoret §§ 216
211-215
-215
Olle Söderström, planarkitekt §§ 211
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 215
Regina Westas Stedt, §
§ 217

Paragrafer
Protokollet är justerat

Sekreterare

211 - 231
2021-12-13

~r.n ....................................... .
.... t~.
t~.~r.n
E~öm
E~ öm.

Ordförande

%

~

..................
....
··················~····

Robert Skoglund

Justerande
Anna Lejon
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Vingåkers
kommun

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

278

2021-12-06

(305)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-06

Datum för anslagsuppsättande

2021-12-15

Datum för anslagsnedtagande

2022-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset ii Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

~"'"d'~
~"'"''~

.........
~~~a.'vy}
........ -~-.... ~-~.~
~~oYY.1......... .........................
Emma Bergström

Utdragsbestyrkande
Utdrags
bestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

17
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2020/476

Finansiering av fortsatt kartläggning för matchning mot
näringslivets behov
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Ks § 177/2021 - Fortsatt satsning på stärkt
kompetensförsörjning och minskat försörjningsstöd.
2. Kommunstyrelsen avsätter 600 tkr till förvaltningen för fortsatt arbete med
kartläggning för matchning av försörjningstagare mot näringslivets behov. Medlen
tas från kommunstyrelsens resurs för oförutsett, ansvar 1101100.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har under 2021 drivit ett projekt för stärkt kompetensförsörjning
för näringslivet och kommunen, och för ett samtidigt minskat beroende av
försörjningsstöd. Projektet har på många sätt varit framgångsrikt. Arbetssättet ska nu
införas i kommunens ordinarie organisation och strukturer. I det ligger att fortsätta den
kartläggning för matchning av försörjningstagare mot näringslivets behov som varit en
viktig del av projektet. Kartläggningen har utförts med externt stöd, vilket av
resursskäl behöver fortsätta ytterligare en tid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-14
Protokollsutdrag Ks § 177/2021
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-14
Handläggare

Ralf Hedin
0151- 19270
ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/476

Finansiering av fortsatt kartläggning för matchning mot
näringslivets behov
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå att
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Ks § 177/2021 - Fortsatt satsning på stärkt
kompetensförsörjning och minskat försörjningsstöd.
2. Kommunstyrelsen avsätter 600 tkr till förvaltningen för fortsatt arbete med
kartläggning för matchning av försörjningstagare mot näringslivets behov. Medlen
tas från kommunstyrelsens resurs för oförutsett, ansvar 1101100.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun har under 2021 drivit ett projekt för stärkt kompetensförsörjning
för näringslivet och kommunen, och för ett samtidigt minskat beroende av
försörjningsstöd. Projektet har på många sätt varit framgångsrikt. Arbetssättet ska nu
införas i kommunens ordinarie organisation och strukturer. I det ligger att fortsätta den
kartläggning för matchning av försörjningstagare mot näringslivets behov som varit en
viktig del av projektet. Kartläggningen har utförts med externt stöd, vilket av
resursskäl behöver fortsätta ytterligare en tid.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen tillsammans med främst den
näringslivsansvarige, socialchefen, kontaktpersonen för Viadidakt och
förvaltningschefen för Viadidakt.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Två av de mest avgörande frågorna för utvecklingen för Vingåker handlar om att få
näringslivet att växa och att minska försörjningsstödet. De båda frågorna hänger
dessutom delvis ihop. Ju större framgång kommunen når inom dessa områden, desto
större blir vinsterna både finansiellt och i allmänmänskliga värden. Kommunen jobbar
sedan länge på flera sätt med båda frågorna men vill också regelbundet pröva nya
vägar för att nå ännu längre. Detta var bakgrunden till det projekt för stärkt
kompetensförsörjning och minskat försörjningsstöd och som löpt under 2021.
Projektet har tydliggjort både framgångsfaktorer och lärdomar och arbetsmetoden ska
nu införas i kommunens ordinarie organisation och strukturer. Det kommer att göras i
samarbete mellan kommunens näringslivsansvarige, socialchefen, kontaktpersonen för
Viadidakt och förvaltningschefen för Viadidakt. I det arbetet ligger att fortsätta den
kartläggning för matchning av försörjningstagare mot näringslivets behov som varit en
viktig del av projektet. Kartläggningen har utförts med externt stöd, vilket av
resursskäl behöver fortsätta ytterligare en tid.
Förvaltningens ståndpunkt
Det är av många skäl önskvärt att lokala företag nyanställer och att antalet individer
som har försörjningsstöd minskar. Förvaltningens bedömning är att det projekt som
drivits under 2021 för att åstadkomma just det har varit en väl motiverad satsning.
Kärnan i vad projektet har visat vara framgångsrikt bör bibehållas, anpassat och
inarbetat i kommunens ordinarie organisation och samverkan med Viadidakt. En
viktig faktor har varit att en kartläggning av försörjningstagarnas kompetens har gjorts
och använts som grund för matchningen. Arbetet med kartläggningen bör fortsätta och
det kommer liksom under projekttiden för ytterligare en tid vara beroende av externt
stöd.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att 600 tkr från kommunstyrelsens resurs för oförutsett, ansvar
1101100 avsätts för fortsatt kartläggning. I det längre perspektivet är vinsterna stora
både ekonomiskt och allmänmänskligt i att försörjningsstödstagare kommer i arbete.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Ks §177/2021

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen
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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.

Arbetet syftar till att få fler personer i arbete,
vilket stärker livskvaliteten för både dem och
deras anhöriga.

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.

Arbetet syftar till att få fler personer i arbete, vilket
ger dem starkare ekonomi.

"[Klicka och skriv]"

Arbetet syftar till att få fler personer i arbete, vilket
ökar hälsa och välbefinnande.
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Arbetet syftar till att få fler personer i arbete, vilket
ökar den ekonomiska tillväxten.

Arbetet syftar till att få fler personer i arbete, vilket
minskar ojämlikheten i samhället.
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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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Ks § 177

KS 2020/476

Fortsatt satsning på stärkt kompetensförsörjning och
minskat försörjningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga den riktade insatsen med syfte att möta
l.
kompetensbehovet i näringslivet ii Vingåkers kommun med omnejd och samtidigt
få personer med försörjningsstöd till anställning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 600 tkr för denna insats. Kostnaden
1101100.
Il 00.
föreslås tas från kommunstyrelsens resurs för oförutsett, ansvar 110
3. Kommunfullmäktige beslutar att insatsen ska pågå l januari 2022 till den 30 juni
2022.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får ii uppdrag att redovisa
åtgärder och resultat från insatsen ii samband med de ordinarie
tertialuppföljningarna.
tertialuppföljningarna. Vid uppföljningen efter första tertialet 2022 ska
förvaltningen också lämna förslag på hur en fortsättning av arbetet efter juni 2022
kan implementeras i befintlig verksamhet.

Förslag till kommunstyrelsen
5. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
enligt ovan att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att presentera åtgärder,
resultat och förslag på arbete framåt enligt beslutspunkt 4.

Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommun driver under 2021 ett projekt för stärkt kompetensförsörjning för
näringslivet och kommunen, och för ett samtidigt minskat beroende av
försörjningsstöd.. Projektet har pågått ett drygt halvår och är så här långt mycket
försörjningsstöd
framgångsrikt. Kommunen förlänger nu projektet till och med december 2022. En
utvärdering ska göras som ska vara klar kort efter sommaren 2022 och ambitionen är
att genom implementering behålla arbetsmetoden ii kommunens verksamheter om
utvärderingen faller väl ut.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga den riktade insatsen med syfte att möta
l.
kompetensbehovet i näringslivet ii Vingåkers kommun med omnejd och samtidigt
få personer med försörjningsstöd till anställning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta l 200 tkr för denna insats. Kostnaden
föreslås tas från kommunstyrelsens resurs för oförutsett, ansvar 110
1101100.
Il 00.
3. Kommunfullmäktige beslutar att insatsen ska pågå l januari 2022 till den 31
december 2022.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa
åtgärder och resultat från insatsen ii samband med de ordinarie
tertialuppföljningarna. Vid uppföljningen efter andra tertialet 2022 ska
förvaltningen också lämna förslag på hur en fortsättning av arbetet efter 2022 kan
genomföras.
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5. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
enligt ovan att kommunledningsförvaltningen får ii uppdrag att presentera åtgärder,
resultat och förslag på arbete framåt enligt beslutspunkt 4.

Yrkanden
Ordförande yrkar på följande ändringar:
ii beslutspunkt 2 ändra till att avsätta 600 tkr för insatsen,
ii beslutspunkt 3 ändra till att insatsen ska pågå till den 30 juni 2022
ii beslutspunkt 4 ändra till att efter uppföljning av första tertialet 2022 lämna
förslag på hur en fortsättning av arbetet efter juni 2022 kan implementeras ii
den befintliga verksamheten.
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut. Dels arbetsutskottets förslag till
beslut, dels ordförandes ändringsyrkande på beslutspunkt 2, 3 och 4. Ordförande tar
besluten punkt för punkt.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar ii enlighet med förslag till beslut på
beslutspunkt I.
Ordförande ställer förslag till beslut mot ändringsyrkandet på beslutspunkt 2 och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.
Ordförande ställer förslag till beslut mot ändringsyrkandet på beslutspunkt 3 och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.
Ordförande ställer förslag till beslut mot ändringsyrkandet på beslutspunkt 4 och
finner att kommunstyrelsen beslutar ii enlighet med ändringsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut på
beslutspunkt 5.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-09-13

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Tid och plats
Måndagen den 11
II oktober 2021, kl. 14:00-18:20 ii Stora salen, Åbrogården
Abrogården ii Vingåker

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M), §§ 161-168
Tommy Björkdal (M) tjänstg. ers §§ 169-181
Caisa Sävheden Larsson (S)
Ing- Marie Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Lennart Andersson (KO)
Anna Lejon (M)
Tiina Rokka (V)
Lars- Göran Karlsson (SO)
Jan Karlsson (SO)

Monica Granström (S)
Erika Rask (S)
Glenn Christensen (S)
Robert Oavidsson (C)
Tommy Björkdal (M) §§ 161-168
Hans Jonsson (SO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Emma Bergström, sekreterare
Susanne JaktIund,
Jaktlund, samhällsbyggnadschef §§161- 169
Elin Höghielm, ekonomichef§
ekonomichef § 165
Mattias Gustafsson, HR-chef §§ 165
Maria Pestrea, IT-och kommunikationschef §
§ 165
161-168
Sabina Brandt, chefstrainee § 16
I -168
Carolina Sandberg, Region Sörmland §§ 161-163
Therese Allard, Sörmland Vatten§
Vatten § 164
Siri Ward, miljöstrateg§
miljöstrateg § 164

Deltagande på distans
Charlotte Prennfors, Tommy Björkdal, Mattias Gustafsson, Elin Höghielm, Therese Allard,
Allard,
Siri Ward, Sabina Brandt, Carolina Sandberg deltar på distans.

Paragrafer
Protokollet är justerat

Sekreterare

Ordförande

161-181
2021-10-20

. b~.k~;.~. ·.·.·. ·.·.·.·.·.·.•·.·.•.·.·.•·. .· .·.·.·. .·.·.·.
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatu m

2021-10-1 1
2021-10-11

Datum för anslagsuppsättande

2021-10-22

Datum för anslagsnedtagande

2021-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset ii Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande
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Sammanträdesdatum
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Emma Bergström
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Ks §

KS 2021/575

E-arkiv
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att välja kommunalförbundet Sydarkivera som alternativ
för E-arkiv.
2. Kommunstyrelsen beslutar att påbörja processen med att gå med i Sydarkivera
genom att besluta om en avsiktsförklaring på kommunstyrelsens första
sammanträde år 2023.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att under år 2022
förankra att E-arkiv ska införas samt vad det innebär för samtliga förvaltningar.
Sammanfattning av ärendet
E-arkiv är ett samlingsnamn för förvaring av elektroniska handlingar och syftar till en
hållbar hantering av digital information. Det syftar till dels
verksamhetssystem/ärendehanteringssystem, digitalt mellanarkiv och digitalt slutarkiv
där handlingarna ska sparas för all framtid. Det är enbart digitalt slutarkiv som
undersökts i utredningen och som förslag till beslut syftar till.
Det finns tre möjliga alternativ framåt som har undersökts i utredningen:
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-15
Utredning E-arkiv
Sydarkivera – Nulägesanalys Katrineholm
Sydarkivera – Nulägesanalys Flen
Sydarkivera – Nulägesanalys Trosa
Kostnad för Dalakommunerna
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Samtliga nämnder

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-15
Handläggare

Anna Olsson
0151-193 55
Anna.Olsson@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/575

E-arkiv
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar att välja kommunalförbundet Sydarkivera som alternativ
för E-arkiv.
2. Kommunstyrelsen beslutar att påbörja processen med att gå med i Sydarkivera
genom att besluta om en avsiktsförklaring på kommunstyrelsens första
sammanträde år 2023.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att under år 2022
förankra att E-arkiv ska införas samt vad det innebär för samtliga förvaltningar.
Sammanfattning av ärendet
E-arkiv är ett samlingsnamn för förvaring av elektroniska handlingar och syftar till en
hållbar hantering av digital information. Det syftar till dels
verksamhetssystem/ärendehanteringssystem, digitalt mellanarkiv och digitalt slutarkiv
där handlingarna ska sparas för all framtid. Det är enbart digitalt slutarkiv som
undersökts i utredningen och som förslag till beslut syftar till.
Det finns tre möjliga alternativ framåt som har undersökts i utredningen:
1. Att upphandla (med eller utan samarbete), införa, drifta samt förvalta ett Earkiv
Det här alternativet är inte en realistisk möjlighet för Vingåkers kommun. Det är något
som större kommuner kan genomföra alternativt mellanstora kommuner som har rätt
kompetens och ekonomiska medel. I utredningen finns det exempel på när rätt
kompetens inte funnits vid kravställningen och det aldrig gick att använda. Förutom
många konsulttimmar som skulle krävas för detta alternativ skulle även någon mer
behöva anställas för att förvalta och sköta E-arkivet, alltså en E-arkivarie eller
liknande.
I Riksarkivets förstudie om E-arkiv och E-diarium från 2011 uppskattas det att
kostnaden för en myndighet att upphandla och drifta ett E-arkiv själva ligger mellan
10–15 miljoner kronor. Då förutsätts det att det finns kompetens att sköta detta. Det är
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uppskattat utifrån nedan faktorer men det beror också mycket på myndighetens
förutsättningar.
•
•

•
•
•
•

Inköp e-arkiv (tjänst eller produkt), inklusive lagringskostnader för data
Anslutningskostnader: utvärdering, konvertering, överföring av information
från verksamhetssystemen till e-arkivet (denna kostnad kan vara betydande
beroende på verksamhetssystemens datamängder, komplexitet, mm.
Mestadels behövs en specialist för att kunna utföra arbetet).
Processkartläggning
Säkerhetsklassificering av verksamhetssystemen och dess information
Upprättning av nya dokument- eller informationshanteringsplaner
Utbildningsinsatser

2. Sydarkivera, gemensam arkivorganisation/myndighet
Kommuner/regioner kan gå ihop och bilda en gemensam arkivorganisation
organisation/myndighet för slutarkivet. Sydarkivera är en sådan organisation som
bildades år 2015 som numera har en NOD i Sörmland (Katrineholm). När en kommun
går med i Sydarkivera tar de ansvaret för det digitala slutarkivet och sköter
utlämnandet av allmänna handlingar, hanterar arkivleveranser, förtecknar materialet,
förvaltar informationen och systemet med mera. Sydarkivera har specialistkompetens
på området och bistår medlemmarna med stöd och råd gällande arkivering.
3. Att inte införa ett digitalt slutarkiv
Om inget digitalt slutarkiv införs blir arkiveringen och bevarande fortsatt analog med
manuell arkivering av pappershandlingar.
Förutom att mer resurser kommer att behöva läggas på administrationen gällande
pappershantering och arkiv för förvaltningen kommer Vingåkers kommun också gå
miste om nyttorna som digitaliseringen av hela informationskedjan medför. De
potentiella nyttorna omvandlas istället till då risker som Riksarkivet påtalat. Till
exempel att den digitala utvecklingen måste stanna av, förvaltningens generella arbete
försvåras, begränsad återkomst till offentlig information för både medborgare och
förvaltningen samt sämre kvalitet på informationshanteringen och möjlighet att leva
upp till lagkrav. Däremot skulle kommunen ändå behöva lägga mer och mer pengar på
anställda som hanterar pappershandlingar och arbetar i arkivet samt få en ökad
lokalkostnad för arkiv.
Slutsats
För att Vingåkers kommun fortsatt ska kunna fortgå med den digitala utvecklingen
måste ett E-arkiv införas. Med Vingåker kommuns förutsättningar är ett medlemskap i
Sydarkivera det bästa alternativet.
Omfattning av projekt och kostnader
Att införa ett E-arkiv är ett stort och kostsamt projekt hur man än väljer att göra det.
Det är mycket förarbete som behövs göras oavsett vilken form av organisering av Earkiv än kommun väljer. Däremot beror både mängden förarbeten och kostnad för
genomförande på hur välutvecklad informationshanteringen är inom organisationen.
Exempelvis hur många system som finns och är integrerade med varandra samt om
gallring kan ske på korrekt sätt, att dokument gällande informationshantering är
uppdaterade med mera. Alltså att administrativa informationshanteringen fungerar
överlag.
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Information som ska sparas för alltid (slutarkiveras) finns inte enbart i diariesystemen
inom nämndservice utan även i resterande förvaltningar samt ute i verksamheterna.
Det finns ett antal olika verksamhetssystem inom både kommunledningsförvaltningen
och resterade förvaltningar. Därför blir flera funktioner och förvaltningar involverade i
projektet på olika sätt.
Nämndservice och IT blir av naturliga själ inblandade i projektet. Nedan följer andra
funktioner och avdelningar som kommer att bli inblandade i varierande form och grad:
•
•
•
•
•
•

Systemadministratörer/systemägare
Arkivansvariga (befattningshavare som har övergripande ansvar för arkivet,
oftast chef/förvaltningschef)
Arkivredogörare (som svarar för de praktiska arkivvårdande insatserna, ofta
registratorer/administratörer)
Arkivarie/ansvarig för slutarkiv,
Personal som i övrigt arbetar i olika ärendehanteringssystem och
verksamhetssystem i förvaltningarna, i vissa fall ända ut i verksamheterna.
Kommunledningen och eventuell andra ledande funktioner får en central roll i
att framförallt förankra projektet i organisationen samt ge mandat till centrala
funktioner.

Olika förutsättningar, olika mycket arbete, olika kostnad
Att införa ett E-arkiv är ett mycket stort projekt som innefattar stora delar av
kommunens förvaltningar och även en del verksamheter, inte bara
kommunledningsförvaltningen gällande IT och nämndservice. Samtliga förvaltningar
kan komma att behöva extern hjälp genom konsulter eller tillfälliga anställningar i
olika omfattning gällande förarbeten och införandeprojektet
Hur många olika system som finns, hur mycket information från dessa som ska sparas
för alltid (slutarkiveras), hur välintegrerade de är med varandra och hur välfungerande
informationsorganisationen är i stort styr hur mycket arbete vi kommer behöver lägga
ner på detta och hur mycket ett införande kommer att kosta utöver
anslutningskostnaden till Sydarkivera. De kostnader som oftast uppkommer är oftast
framförallt gällande konsulter för förarbeten och eventuella nya system. Det finns
ingen möjlighet att kunna uppskatta detta utan en rapport som talat om vad som
behöver göras (nulägesanalysen) och det skiljer sig väldigt mycket från organisation
till organisation.
I medföljande bilagorna Nulägesrapport Katrineholm, Flen och Trosa framgår det vad
som kartläggs och hur mycket de olika kommunerna behövt göra gällande förarbeten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av arkivansvarig, huvudregistrator, IT-och kommunikationschef
samt med kommunledningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
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☒ Socialförvaltningen
Förvaltningens ståndpunkt
Beslutspunkt 1: Förvaltningen ståndpunkt är att Vingåkers kommun varken har
kompetens, ekonomiska medel eller personella resurser för att genomföra ett projekt
med att införa ett och förvalta ett eget E-arkiv. Det bästa alternativet är att gå med i
Sydarkivera.
-

-

För förvaltningarna är det en minimal insats gällande nulägesanalysen med
mera om det görs av Sydarkivera.
Förstudier för noden i Katrineholm är redan gjord och organisationen är redan
etablerad.
Sydarkivera har en införandeform man följer samt kan ge råd och stöd i andra
förarbeten inför skarp anslutning och gällande pappersarkivet.
Sydarkivera står för leveransutredningskostnader och de kostnader som
uppkommer vid en överföring till digitalt slutarkiv. Till exempel om
leverantörens konsulter eller andra specialister behöver anlitas.
Sydarkivera blir ny arkivmyndighet och därmed tillsynsmyndighet för det
digitala arkivet och sköter utlämnande av allmänna handlingar samt arkivvård.
Det blir ingen konsultkostnad för kravställning, ingen upphandling eller
konsultkostnad för en nulägesanalys mm och vi är säkra på att systemet
uppfyller alla krav.

Beslutspunkt 2: Förvaltningen ståndpunkt är även att detta arbete måste påbörjas
inom kort men inte under valåret 2022 då kommunledningsförvaltningen samt övriga
förvaltningar bör ha så mycket tid som möjligt till att delta i genomförande av
förarbeten och arbete med informationsorganisationen i stort.
Beslutspunkt 3: Det är viktigt att ett sådant stort projekt som berör många förankras i
hela organisationen och i verksamheterna. Det är framförallt de som de funktioner
som nämnd ovan som involveras mest men fler kan bli involveras/ bli påverkade av
detta. Oavsett behöver detta kommuniceras och förankras av kommunledningen för att
projektet ska lyckas.
Ekonomiska konsekvenser
Vid en anslutning till Sydarkivera bli de ekonomiska konsekvenserna 4 kr per
kommuninvånare det första året. Räknat på befolkningsantalet 2021-02-31 med 9 144
medborgare blir kostanden under anslutningen 36 576 kr. Anslutningsavgiften är en
engångsavgift som faktureras när en organisation undertecknat
anslutningsöverenskommelse. Därefter går medlemskapet över till fullvärdigt och
innebär en kostnad på skulle det kosta cirka 246 88 kronor per år (beräknat på
befolkningsantalet ovan). Hur stora kostnader för konsulter till förarbeten inför
anslutning och eventuella nya system går inte att avgöra tills en nulägesanalys har
genomförts.
Viktigt att komma ihåg att det i början blir högre kostnader för arkivet och fler
tjänstemannatimmar under projekttiden. Men införs inget E-arkiv kommer högre
kostnader för informationshanteringen av pappersarkivet öka då mer personal kommer
behöva anställas för att hantera den ökade informationsmängden samt fler och större
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lokaler behövas. Vinning i tjänstemannatid blir även på sikt i form av att Sydarkivera
blir ny arkivmyndighet och därmed förvarar och lämnar ut handlingarna med mera.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Utredning E-arkiv
Sydarkivera – Nulägesanalys Katrineholm
Sydarkivera – Nulägesanalys Flen
Sydarkivera – Nulägesanalys Trosa
Kostnad för Dalakommunerna
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Samtliga nämnder

Anna Olsson
Nämndsekreterare med arkivansvar
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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.

Beslutet kan i längden bidra till ökad tillgång
på kommunal service gällande att ta del av
allmänna handlingar.

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.
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Beslutet bidrar i längden till enklare och bättre
tillgång till att ta del av allmänna handlingar.
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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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Inledning
I Sverige har medborgarna rätt att ta del av handlingar som inkommer eller upprättas
hos en myndighet vilket har sin grund i tryckfrihetsförordningen. Många av
kommunens handlingar utgör dess arkiv och styrs av arkivlagen. Handlingarna i
kommunarkivet ska enligt arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdas samt hållas
tillgängliga. Detta för förvaltningens och forskningens informationsbehov, för
rättsskipning samt för medborgarnas möjlighet till insyn i verksamheten. Vidare säger
lagen att arkivet ska hållas ordnat på ett sätt som rätten att ta del av allmänna
handlingar underlättas.
Enligt arkivlagen ska det i varje kommun finnas en särskild arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten ska utöva tillsyn över att myndigheterna (nämnderna) så att de
fullgör sina skyldigheter gällande dokumentering och arkivbildning. Arkivlagen är
tydlig gällande ansvarsfördelningen mellan arkivmyndigheten och
förvaltningsmyndigheterna, samtliga myndigheter och kommunala bolag har ansvar
för att sina handlingar tills de levereras till arkivmyndigheten för slutarkivering. I
ansvaret ligger att registrera de allmänna handlingarna och välja lämpliga material och
metoder för deras upprättande, fastställa vad som ska tillhöra arkivet, beskriva och
förteckna arkivet, besluta om och verkställa eventuell gallring samt vårda de allmänna
handlingarna och hålla dessa tillgängliga för allmänheten. Då arkivmyndigheten
övertar arkivmaterial från en annan myndighet (leverans till slutarkivet) övergår
ansvaret för det materialet till arkivmyndigheten. Övertagande medför att
arkivmyndigheten därmed övertar ansvaret för handlingarnas fortsatta vård, förvaring,
utlämnande och sekretessbedömning med mera. Arkivmyndigheten är en garant för
handlingarnas långsiktiga bevarande. I Vingåkers kommun är arkivmyndigheten
kommunstyrelsen.
SKR (dåvarande SKL) konstaterar i rapporten Framgång med E-arkiv från 2015 att en
hållbar digital informationshantering måste komma högre på prioriteringslistan för att
inte offentlig information ska gå förlorad. För att kunna ta tillvara på digitaliseringens
möjligheter fullt ut i hela informationskedjan är det nödvändigt att införa en hållbar
informationshantering. Kommuner arbetar till störst del med digitala handlingar i
ärendehanteringen men när den digitala informationen sedan ska bevaras sker det i
pappersformat. För att införa ett helt digitalt flöde, exempelvis från ansökan till
handläggning till beslut till bevarande krävs det att ett E-arkiv är på plats.

Vad är ett E-arkiv?
E-arkiv är ett samlingsnamn för förvaring av elektroniska handlingar och syftar till en
hållbar hantering av digital information.
Verksamhetssystem - Närarkiv
I verksamhetssystemen kan informationen bestå av olika typer av information,
ärenden och format. Informationen som finns i verksamhetssystemen kan vara både
arbetsmaterial som kan gallras och allmänna handling som ska bevaras en viss tid eller
för framtiden. Det kan handla om diariesystem eller andra system inom
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verksamheterna. Ett verksamhetssystem kan liknas med ett fysiskt närarkiv, det vill
säga ett litet arkiv som finns nära verksamheten och innehåller nyare handlingar.
E-arkiv – Mellanarkiv
Verksamheter som behöver ha sin information kvar länge kan ha särskilda system som
kan kallas e-arkiv eller mellanarkiv. Till de digitala mellanarkiven överförs den
information som inte behövs dagligen i myndighetens verksamhet men som mer eller
mindre frekvent används som underlag i handläggningen. Ofta handlar det om
avslutade ärenden eller akter som myndigheten behöver ha en enkel tillgång till under
en lång tid innan den slutarkiveras eller gallras. Dessa system liknar på många sätt de
system för bevarande som finns hos en arkivmyndighet. Det beror på att de funktioner
som behövs är samma (eller liknande), till exempel stöd för att efter hand konvertera
äldre filformat till mer användbara filformat. Mellanarkiv kan på många sätt likna
"avskalade" ärende- och dokumenthanteringssystem, där huvuduppgiften är att lagra
dokument och uppgifter som kan användas av verksamhetssystem. Mellanarkiven
stödjer ofta direkt integration till verksamhetssystem och till tjänster för att
tillgängliggöra information på webben för externa parter.
Att ha ett mellanarkiv är inget krav då ett ärendehanteringssystem/verksamhetssystem
kan fungera som både närarkiv och mellanarkiv. Det beror dock på verksamheten
behov.
E-arkiv - Slutarkiv
Den information som ska bevaras för alltid ska förvaras i ett digitalt slutarkiv. Ett Earkivsystem måste möta kraven på återsökning, urval, gallring (utan möjlighet till
återskapande), skydd av original, krav på sekretess med mera. OAIS-modellen (Open
Archival Information System) är den standard som blivit etablerad i earkivsammanhang. Det är alltså stora krav på ett digitalt slutarkiv då alla handlingar
som arkiveras i systemet ska sparas för alltid.

Varför digitalt slutarkiv?
Nyttorna med ett e-arkiv kan delas in i tre övergripande kategorier. Tekniska,
organisatoriska och politiska/demokratiska nyttor. De tekniska nyttorna innebär
enklare bevaring och minskad duplicering av data och system. De organisatoriska
nyttorna blir i form av bättre beslut med ökad insyn och kontroll över verksamheten då
information blir mer lättillgänglig. De politiska/demokratiska nyttorna med e-arkiv
blir framträdande i möjligheten att öka servicen gentemot medborgare vilket i sin tur
innebär bättre insyn i verksamheten. Att ha en digital kedja utan avbrott ökar även
medborgarnas nöjdhet med servicen.
Riksarkivet delar upp nyttan i fem kategorier:
Utveckla E-förvaltningen
• En mer medborgarcentrerad förvaltning
• Interoperabilitet (förmågan hos olika system att fungera tillsammans och
kunna kommunicera med varandra).
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•

Kan ge förutsättningar för andra e-förvaltningsprojekt (digitala underskrifter
till exempel)

Stärka demokratin
• Ökad tillgänglighet på allmänna handlingar
• Ökad öppenhet och insyn för medborgare
Säkerställa långsiktig informationsförsörjning
• Bidra till långsiktigt bevarande
• Öka sökmöjligheten
• Förenkla processen för överföring av information (internt och externt)
• Bidra till att leva upp till lagkrav på bevarande och tillgång till allmänna
handlingar (arkivlagen och tryckfrihetsförordningen)
Säkerställa kvalitet
• Standardiseringar kan stärka informationens äkthet, enklare och pålitlig
hantering.
Spara på offentliga resurser
• Samverkan och gemensamma lösningar kan spara pengar
• Standardiseringar kan ge enklare arbetsprocesser
• Minskat behov av systemanpassningar på sikt
Samband mellan digitala kedjan, e-tjänster, digitala underskrifter och e-arkivet
Pappersarkiv tar tid att leta i och hålla ordning samt skapar ett avbrott i den digitala
kedjan som idag binder samman medborgare och myndigheter där medborgare
förväntar sig att information ska finnas lättillgängligt. Med ett e-arkiv på plats blir
myndigheternas information mer tillgänglig för både verksamheterna och
medborgarna. Ett e-arkiv är en förutsättning för att kunna erbjuda e-tjänster och digital
signering med mera. Det innebär också att förvaltningen kan arbeta utan avbrott i den
digitala kedjan/flödet, vilket minskar risken för att fel uppstår och underlättar för
tjänstepersonerna som ska hantera en ansökan eller liknande. Utan denna helhet
innebär e-tjänster och liknande ofta att det blir enklare för medborgarens att göra en
ansökan men att det krävs en extra handpåläggning från den handläggande
tjänstepersonen. För att förvaltningen ska kunna få samma vinning som medborgarna
behöver hela det digitala flödet finnas.
Att ha ett e-arkiv på plats skapar därmed ökad tillgänglighet till information, bättre
ordning och sökbarhet samt enklare arkivvård. Även metadata (data om data), för att
kunna fastställa handlingarnas äkthet blir mer tillgängliga och enklare att överföra för
slutarkivering än i ett pappersarkiv. Ett e-arkiv är också en förutsättning för att komma
vidare i arbetet med andra digitala tjänster, exempelvis digitala underskrifter och etjänster. För att till exempel kunna lagra och verifiera äktheten av underskrifter över
tid och för att förvaltningen också ska få ut nyttan med e-tjänster är e-arkiv en absolut
nödvändighet.
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Leveranser till ett digitalt slutarkiv
Det är dock viktig att känna till att leverera information till slutarkivet inte som att
trycka på en knapp och att det inte går inte automatiskt. Filerna ska programmeras så
att de kan tas emot av det digitala slutarkivet. Man brukar inte heller leverera enskild
information från system till slutarkivet utan hela system som sedan avställs. Om inte
kompetensen finns inom en organisation behöves konsulter tas in för att man ska
kunna leverera informationen vilket kan bli kostsamt.

Möjliga organiseringar och alternativ för ett digitalt
slutarkiv
Det kommunala självbestämmandet gör att varje kommun själv bestämmer hur man
vill organisera slutarkivet. Det skiljer kommunerna från statliga myndigheter, som
måste följa Riksarkivets föreskrifter. För att införa ett e-arkiv krävs investering i IT
och utveckling av nya administrativa processer. För att lyckas med införandet är det
vanligt att flera myndigheter samarbetar med varandra. Det kan ske genom allt från
kunskapsutbyte, gemensam upphandling av system eller att skapa en gemensam
organisation som upprättar en gemensam arkivmyndighet för flera kommuner. SKR
har också förhandlat fram ett ramavtal kommuner kan avropa e-arkiv ifrån. Man kan
även köpa in och hantera driften för ett system för e-arkiv själva. Nedan följer de
alternativ som finns för kommuner gällande digitalt slutarkiv.
1. Upphandling och införande av eget e-arkiv med eller utan samarbete
En kommun kan köpa in ett eget digitalt slutarkiv och sköta integration med andra
system med mera själva. Driften kan skötas av leverantören eller kommunen i fråga.
Det är oftast större kommuner som väljer att upphandla system själva och utöka
arkivorganisationen (anställa flera med mera) för att hantera digitalt bevarande.
Exempel är Malmö, Stockholm och Örebro kommun.
Det finns också exempel på mer lösa samarbete som sker kommuner i mellan för att
införa ett digitalt slutarkiv. Detta innebär att kommunerna fortfarande ansvarar fullt ut
för kommunens egen arkivfunktion men samarbetar i mer eller mindre löst
sammansatta konstellationer. Exempel på detta kan vara att ha gemensam samordning
av införandet och projekt samt utbildning och liknande eller att ha gemensamma
upphandlingar. Ett sådant projekt kan vara tidsbegränsat eller innebära en gemensam
systemförvaltning.
2. Gemensam arkivorganisation/myndighet
Kommuner och regioner kan gå ihop och bilda en gemensam organisation/myndighet
för slutarkivet. Arkivorganisationen tar då ansvar för det digitala slutarkivet för
medlemmarna och sköter utlämnandet av de allmänna handlingarna, hanterar
arkivleveranser, förtecknar materialet, förvaltar informationen med mera. Sydarkivera
är ett kommunalförbund som har den funktionen. I övrigt finns det kommuner som
bildat gemensamma arkivnämnder och förvaltningar tillsammans, exempelvis
SkånEarkiv som är ett samverkansorgan för e-arkiv mellan 16 skånska kommuner.
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3. Att inte införa ett digitalt slutarkiv
Om inget digitalt slutarkiv införs blir arkiveringen och bevarande fortsatt analog med
manuell arkivering av pappershandlingar. Den digitala utvecklingen måste då stanna
av.

1. Upphandla eget e-arkiv, enskilt eller via avtal/nätverk
Vid upphandling och anslutning av ett eget e-arkiv ser processen olika ut. Exakt hur
man går tillväga beror på om man väljer att samarbeta i ett nätverk kring upphandling
eller liknande eller om man upphandlar själva. Införandeprocessen kan även se olika
ut beroende på vilken leverantör man samarbetar med och hur organisationen ser ut,
hur mycket förarbete som måste göras med mera. Det finns alltså ingen fast ”mall” för
att införa ett e-arkiv men SKR (dåvarande SKL) har tagit fram en checklista för att
underlätta ett sådant projekt. Den är uppdelad i fyra steg från inför beslut om projektet
till projektavslut. Se nedan:

Steg 1 innefattar flera olika utredningar och inventeringar av system med mera samt
att sätta upp ramar för projektet. Steg 2 och 3 innebär båda olika typer av förarbeten
både för IT och informationshantering inför själva anslutningen. Steg 4 syftar till att
kunna genomföra anslutningen.
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Kostnad och omfattning
Att införa ett eget E-arkiv själva är en lång och omfattande process som kräver både
kompetens och tid av förvaltningen. I processen ska även själva systemet upphandlas.
Vad det kostar att upphandla och ansluta ett eget system beror helt på vilka krav som
ställs i upphandlingen, hur mycket hjälp utifrån som behöver tas in, hur mycket
förarbete som måste göras, hur väl systemet fungerar efter själva anslutning med mera.
I Riksarkivets förstudie om E-arkiv och E-diarium från 2011 uppskattas det att
kostnaden för en myndighet att införa och sköta driften av ett E-arkiv själva ligger på
10–15 miljoner kronor. För varje enskild myndighet finns det dock olika faktorer som
påverkar den slutgiltiga kostnaden. Kostnaden är beräknad på nedan listade faktorer:
•
•

•
•
•
•

Inköp e-arkiv (tjänst eller produkt), inklusive lagringskostnader för data
Anslutningskostnader: utvärdering, konvertering, överföring av information
från verksamhetssystemen till e-arkivet (denna kostnad kan vara betydande
beroende på verksamhetssystemens datamängder, komplexitet, mm.
Mestadels behövs en specialist för att kunna utföra arbetet).
Processkartläggning
Säkerhetsklassificering av verksamhetssystemen och dess information
Upprättning av nya dokument- eller informationshanteringsplaner
Utbildningsinsatser

Det är också viktigt att ha kompetensmässig personal till förfogande, exempelvis en earkivarie.

Några exempel
4-M städerna
4-M städerna, Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs genomförde alla
förstudier och därefter har Västerås, Enköping och Eskilstuna haft ett samarbete
gällande upphandling av e-arkiv. De avropade från SKR:s (dåvarande SKL) ramavtal
och gjorde sedan en förnyad konkurrenssättning och jobbade med att precisera kraven
i ramavtalet. Därefter har kommunerna tecknat egna och separata avtal.
Västerås Kommun
Västerås kommun har e-arkivet igång idag med Long term archive från Formpipe.
Projektet med att införa e-arkiv påbörjades år 2014 men förarbeten som till exempel
nyttoanalys med mera har pågått under än längre tid. Avtalet tecknades år 2016 earkivet leveransgodkändes i slutet på år 2018. Projektet omfattar två ”pilotsystem”,
dvs att e-arkivet inte kan ta emot från alla kommunens system (ca 180 system). Dock
ska inte all den informationen bevaras för all framtid.
Formpipe (leverantören) utgick från en mall för införandeprojektet. Denna bygger på
att det finns en egen projektorganisation på plats på kommunen som driver projektet
framåt. För Västerås kommun var samverkan internt och egna relevanta kompetenser
var avgörande för att genomföra projektet. Exempel på viktiga funktioner för detta var
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för Västerås kommun: jurist, arkivarie och IT-arkitekt med mera. Ett externt företag
gjorde även så kallade penetreringstester (där man testar om det finns några
sårbarheter i systemet) som ett led i godkännandet av tjänsten.
Omfattningen av projektet var inte helt enkel att uppskatta. Leverantören hade en fast
kostnad för införandeprojektet på 931 000 kr. Stora insatser gjordes även innan avtalet
skrevs gällande analyser och precisering av krav för upphandling med mera.
Uppskattningen är att projektet kostade ca 1.5 miljoner kronor. Per månad kostar
själva systemet 12 800 kr. Det som drog ner kostnaden var framförallt att de hade
kompetens inom organisationen redan.
Dock visade sig att leverantören inte fullt ut förstod hur e-arkivet skulle användas och
hur en kommun fungerar (vilka helt olika verksamheter som finns under samma
organisation mm). Det fanns även stora säkerhetsbrister i tjänsten vilket innebar
utökade tester från ett externt företag. Det var orsaken till tidsspannet mellan
tecknandet av avtalet och leveransgodkännandet. Den stora utmaningen var att få de
redan befintliga systemen att exportera data (lämna ifrån sig informationen), alltså att
fungera med själva e-arkivet.
Eskilstuna kommun
Eskilstuna har idag ett e-arkiv på plats. Projektet påbörjades år 2017 med ett
införandeprojekt och avslutades under år 2018. Eskilstuna har upphandlat en
molntjänst och i och med det sköts driften av leverantören.
Införandeprojektet krävde personella resurser och en kostnad mot leverantören.
Leveranskostnad är enligt avtalet 25 000 kronor. Själva införandeprojektet kostade
800 600 kronor. En testare behövde också anlitas för att testa systemet och juridiskt
stöd upphandlades för upphandlingen.
Strängnäs kommun
Strängnäs kommun tecknade inget avtal efter samarbetet med M4-städerna men är nu
på gång med ett upphandlingsprojekt och avtal planeras vara tecknat innan årets slut.
Upphandlingen uppskattas ha ett värde på 3 miljoner kronor över en femårsperiod.
Upphandlingen förväntas omfatta samtliga system för handlingar som ska bevaras.
Hittills har det krävts strategiskt upphandlingsstöd cirka (300–400 timmar) samt en
databasspecialist för besiktning av system (ca 100 timmar) gällande extern hjälp.

2. Sydarkivera, ett kommunalförbund och gemensam
arkivmyndighet
Sydarkivera är ett kommunalförbund som bildades år 2015 och styrs av ett
förbundsfullmäktige och en styrelse. Förbundet består just nu av 33
förbundsmedlemmar, 32 kommuner och en region. Alla medlemmarna utser en
ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige som sedan utser sedan
förbundsstyrelsen. Styrelsen utgör en gemensam arkivmyndighet för medlemmarna
och ansvarar för det gemensamma digitala slutarkivsystemet. Det innebär att
förbundsstyrelsen äger ansvaret för de handlingar som överlämnas från medlemmarna
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och därmed förvaltar handlingarna och hanterar begäran om att ta del av allmänna
handlingar. Sydarkivera står också för kostnaden för leveranser till slutarkivet om
extern hjälp måste tas in som kan bli kostsamt. Sydarkivera förvaltar då ett gemensamt
digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna (arkiven hållsseparat för de olika
myndigheterna). Förbundet ska även bistå med råd och stöd till medlemmarna
gällande arkiv (även för pappersarkiv) och informationshantering samt inspektera
informationshanteringen hos medlemmarna.
Sydarkiveras uppdrag
Sydarkiveras uppdrag är i helhet att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvalta en bevarandeplattform för digital information för slutarkivering.
Förvalta överlämnad digital information.
Arkivmyndighetsuppgifter bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn.
Överföring av information från verksamhetssystem till det digitala slutarkivet.
Information, rådgivning och annat stöd för att underlätta förbundsmedlemmarnas
överlämnande av digital arkivinformation.
Samverkan med förbundsmedlemmarna och med externa parter.
Stöd till förbundsmedlemmarna när det gäller informationshanteringsplaner,
arkivbeskrivningar och arkivförteckningar.
Specialistkompetens inom området arkivering.
Utbildningsinsatser inom arkivområdet.
Kompetens beträffande långsiktigt bevarande vid upphandling av
verksamhetssystem.

Rensning och gallring, förvaltande av pappersarkiv och digitalisering av analogt
material inte ingår i bastjänsten. Anslutande tjänster avtalas med respektive
förbundsmedlem om behovet finns.
Gemensamt slutarkiv och överlämnande
Sydarkivera har hand om förbundsmedlemmarnas gemensamma slutarkiv. Det digitala
slutarkivet tar emot informationen som överlämnas till arkivmyndighet för långsiktigt
digitalt bevarande. Överlämnande sker först när informationen inte längre används i
den löpande verksamheten hos förvaltningar och bolag. Det kan vara efter 5 år, 10 år
eller ännu längre tid beroende på verksamhetens behov. Sydarkivera ansvarar därefter
för att lämna ut de allmänna handlingar som överlämnats till Sydarkivera som
arkivmyndighet. De elektroniska allmänna handlingar som fortfarande finns hos
förvaltningarna hanteras likt tidigare i de verksamhetssystem och
dokumenthanteringssystem. Verksamheter som behöver ha sin information kvar länge
kan ha även ha särskilda system likt ett mellanarkiv.
Pappersarkiven
En del förbundsmedlemmar väljer att ha kvar ansvaret för sina pappersarkiv. Det vill
säga närarkiv och kommunarkiv/centralarkiv med lokaler, arkivförteckningssystem
med mera som redan finns på plats. Dessa förbundsmedlemmar har som lokal
arkivmyndighet fortsatt ansvar för att hantera befintliga pappersarkiv i enlighet med
lagstiftningen och de bestämmelser som finns i det lokala arkivreglementet Andra
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väljer att även överlämna slutarkivet (pappersarkivet) till Sydarkivera som en
anslutande tjänst. Då blir Sydarkivera arkivmyndighet för hela arkivet och ansvarar för
både digital och analog information som överlämnats till slutarkivet.

Sydarkivera i Sörmland
Katrineholm, Trosa, Flen, Gnesta och Oxelösunds kommun genomförde under våren
2020 nulägesanalyser med ambition att bli fullvärdiga medlemmar vid årsskiftet
2020/2021. Flen har varit projektledare för anslutningsprojektet av
Sörmlandskommunerna.
Då huvudkontoret för Sydarkivera ligger i Alvesta handlade den första delen i
projektet om att skapa förutsättningar för en nod i Sörmland (lokalkontor) och arbeta
fram en lokalisering och dess bemanning. Grundbemanningen är tänkt till tre personer
anställda (arkivarier varav någon med IT-kompetens). Sydarkivera har nu upprättat ett
lokalkontor i Katrineholm där tidigare kommunarkivarie i Flen nu har anställts som
arkivarie och medlemssamordnare för Sörmlandskommunerna. Fler planeras att
anställas på lokalkontoret.
Gnesta och Oxelösund har därefter valt att avsluta sina anslutningsprocesser. För
Oxelösunds kommun uppstod det frågetecken längs vägen kring tjänsten och huruvida
de skulle kunna utnyttja Sydarkivera fullt ut vid fullvärdigt medlemskap.
Arbetsinsatsen för anslutningen beräknades även bli större än beräknat. Även för
Gnesta var det längre kvar i arbetet med anslutningen än väntat när det var dags för att
bli fullvärdiga medlemmar. Förutom det hade de även förväntat sig en
mellanarkivlösning också, vilket Sydarkivera inte är.
Katrineholm, Trosa och Flens kommun är idag är fullvärdiga medlemmar. Flens
kommun var drivande i projektet och deras arkivarie som ledde det arbetar nu på
lokalkontoret för Sydarkivera. Då en stor del av projektet handlade om att etablera
noden i Sörmland är det svårt att uppskatta hur mycket tid det har tagit gällande enbart
projektet med förarbeten och anslutning för kommunerna. De har dock inte behövt
tagit in någon hjälp utifrån utan projektet har kunnat ske med befintliga resurser.
Samtliga relevanta system planeras anslutas.
Att gå med
För system som ännu inte är anpassade för arkivering kan det bli omfattande projekt.
Man kan dock välja att arkivera systemet i pappersarkivet och därefter leverera till Earkivet. När verksamhetssystem upphandlas finns möjlighet att påverka
systemutvecklingen mot en mer standardiserad och långsiktigt hållbar hantering av
information. Sydarkivera stöttar förbundsmedlemmarna i den processen. Sydarkivera
står för leveransutredningskostnader och de kostnader som uppkommer vid en
överföring till digitalt slutarkiv. Till exempel om leverantörens konsulter eller andra
specialister behöver anlitas. Det som tillkommer för förbundsmedlemmarna är tid för
verksamhetskunniga och systemförvaltare.
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Viktigt att komma ihåg är att det kan uppkomma kostnader och arbetstimmar för
sådant som inte har med själva överföringen till slutarkiv att göra. Exempelvis om
man byter verksamhetssystem och viss information ska överföras (migreras) till det
nya verksamhetssystemet eller om annat förarbete behöver göras gällande
administrativa processer, exempelvis om dokumenthanteringsplaner behöver tas fram
inför anslutningen. För att klargöra vilka förarbeten som behöver göras kommer
personal från Sydarkivera ut till organisationen och gör en nulägesanalys.
Kostnader och tjänster
Kostnader för den gemensamma verksamheten (bastjänster) fördelas efter
invånarantal. Medlemsavgiften är för närvarande 27 kronor per kommuninvånare och
år. Under anslutningstiden som är ett år är att kostnaden 4 kr per kommuninvånare.
Anslutningsavgiften är en engångsavgift som faktureras när kommunstyrelsen i en
kommun har beslutat om avsiktsförklaring och därmed ansökt om medlemskap samt
att kommunchefen och förbundschefen från Sydarkivera har undertecknat en
anslutningsöverenskommelse. De pengar som Sydarkivera får in används för att
finansiera det förberedande arbetet för att ta emot nya förbundsmedlemmar. Väljer en
kommun att gå ur förbundet efter att förbundsordningen är antagen är det en process
om 3 år där medlemsavgiften debiteras under de åren. Bastjänsterna finns då
tillgängliga
Vingåkers kommun hade 2021-02-31 9 144 medborgare. Räknat på det
befolkningsantalet skulle det under anslutningstiden innebär det en kostnad på 36 576
kronor per år. Vid fullvärdigt medlemskap skulle det kosta Vingåkers kommun 246 88
kronor per år.
Det är Sydarkiveras förbundsfullmäktige som beslutar om medlemsavgift och
eventuell återbetalning av överskott. I medlemsavgiften ingår Sydarkiveras
bastjänster. Bastjänsterna presenteras nedan:
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning om informationshantering, informationssäkerhet och arkiv (både
digital och analog)
Utbildningar om arkiv och informationshantering, informationsträffar och
digitala nätverk
Workshopar för informationskartläggning och säkerhetsklassning
Handbok och kompletterande informationsfilmer, mallar för
klassificeringsschema informationsplan, arkivbeskrivningar mm.
Tillsyn över hur förbundsmedlemmarnas nämnder och bolag sköter sina arkivoch informationshantering
Råd gällande verksamhetssystem för en hållbar informationshantering i form
av råd och stöd vid upphandlingar av system eller avveckling av befintliga och
konvertering till nya
Mottagande av arkivleveranser till ett system för långsiktigt och säkert digitalt
bevarande och ansvar för utlämnade av handlingarna.
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Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. De anslutande tjänster som en
förbundsmedlem kan välja att lägga till är:
•
•
•
•
•
•

Förvalta pappersarkiv
Ordna och förteckna pappersarkiv
Behjälplighet i lokalt arbete och gallring
Informationssäkerhetsarbete och informationskartläggning
Dataskyddsombud
Specialistutbildningar

Anslutning
Anslutningsprocessen sker i fyra olika faser:
Fas 1: Avsiktsförklaring
När en organisation är säkra på att de vill gå med i Sydarkivera ansöker man om
medlemskap. Då ska kommunstyrelsen besluta om att lämna in en avsiktsförklaring
om medlemskap till Sydarkivera.
Fas 2: Förbereda anslutning
Sydarkiveras förbundsfullmäktige ska då godkänna ansökan och kommunen som ny
medlem och en anslutningsöverenskommelse görs mellan kommunchef och
förbundschef. Efter överenskommelsen får organisationen en första kontaktperson
(medlemssamordnare) och utser också själva en kontaktperson och en arkivkontakt.
Dessa bastjänster blir tillgängliga:
•

Enklare rådgivning via telefon och e-post gällande informationshantering och
arkiv.

•

Tillgång till mallar och rutiner som rör informationshantering och arkiv

•

Deltagande vid utbildningar, nätverksträffar, temadagar.

•

Tillgång till Sydarkiveras externa nätverk på webben.

Under anslutningsperioden blir utbildningar, stöd och rådgivning tillgängligt. Det som
görs direkt gentemot en kommun som vill ansluta är en introduktionsutbildning med
information kring Sydarkivera. Sydarkivera gör även en mer övergripande
nulägesanalys av kommunen genom att hämta in information från de centralt
placerade personalen som arbetar med informationshantering och kommer sedan med
rekommendationer om vad kommunen behöver arbeta med.
Därefter framgår det hur stort projektet med anslutningen kommer att bli. Beroende på
den anslutande kommunens förutsättningar kan mer eller mindre omfattande
utredningar och arbete behöva göras.
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Fas 3: Genomföra anslutning
I denna fas ska ansökande kommunfullmäktige anta Sydarkiveras förbundsordning.
När förbundsordningen är antagen kan processen inte avbrytas utan blir då en fråga
om ett utträde.
Fas 4:
I denna fas antar man ett nytt arkivreglemente för att utse Sydarkivera till ny
arkivmyndighet. I och med detta får man tillgång till alla bastjänsterna.

3. Att inte införa ett e-arkiv och fortsätta med analog
arkivering
Idag sker större delen av Vingåker kommuns verksamhet (kommunikation,
ärendehantering med mera) digitalt och informationsmängden ökar för varje år. Utan
ett E-arkiv måste arkiveringen fortsätta ske i pappersformat. Detta manuella arbete
med att skriva ut, märka upp, sortera och slutligen leverera till slutarkivet upptar
mycket tid. Med den ökade informationsmängden är det inte hållbart.
Enligt Riksarkivet omvandlas istället nyttorna med ett e-arkiv till risker om ett e-arkiv
inte införs. Dessa blir då istället att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medborgarnyttan kan inte realiseras
Det blir svårare att komma vidare med e-förvaltningsarbetet generellt sätt
samt att utveckla olika tjänster.
Begränsad återkomst till offentlig information, insyn och öppenhet i
förvaltningen samt svårare att eftersöka allmänna handlingar. Viktig
information kan gå förlorad.
Dyrt bevarande med fortsatta kostnader för arbete och lokal.
Fortsättningsvis svårt att överföra information mellan förvaltningar, system
och myndigheter samt dyra anpassningar.
Dålig kommunikation mellan förvaltningar och medborgare
Svårigheter att leva upp till lagkrav.
Sämre kvalitet på informationshantering vilket minskar förtroendet för
myndigheten från medborgares sida.

Frågan blir snarare, hur kan vi säkerställa långsiktigt bevarande utan e-arkiv? Den
digitala informationen kommer att fortsätta att öka. Det innebär bland annat att
pappershandlingarna kommer uppta allt mer plats i arkivet vilket i sin tur betyder att
arkivet behöver större lokaler mer även mer personal, både i arkivet och i
verksamheterna för att skriva ut, sortera och leverera information. Kostnaden ökar då
för att kunna hantera informationen samtidigt som nyttorna med E-arkiv uteblir.
Förutom att mer resurser kommer att behöva läggas på administrationen gällande
pappershantering och arkiv får förvaltningen inte nyttorna av digitaliseringen gällande
e-tjänster man har investerat i. Tvärtom tar det oftast längre tid att hantera
informationen som kommer in om inte alla system är sammankopplade.
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Då information kommer in genom flera kanaler och system inte är sammankopplade i
en hel digital kedja innebär det brister i säkerheten gällande informationshanteringen.
Ju fler avbrott i kedjan desto större är risken att ärenden tappas och att saker blir fel i
hanteringen. I dagsläget brister kedjan framförallt i att slutarkiveringen inte sker
digitalt utan analogt.
Utan ett e-arkiv är vissa digitala lösningar inte möjliga att använda. Det handlar främst
om digital signering av sådana handlingar som enligt lag ska signeras. Ett exempel på
detta är sammanträdesprotokollen. Det handlar i korthet om att en digital underskrift
inte kan per definition förvaras i pappersform så det som står på dokumentet som har
signerats inte juridiskt sätt är underskriften. Det går inte att verifiera över tid då den
egentliga underskriften är ett certifikat som skapas och ska kunna förvaras tills det
levereras till E-arkivet. Finns inget E-arkiv och inget beslut har tagits om att införa ett
E-arkiv kan en offentlig verksamhet inte använda sig av det. Kort sammanfattat kan
dokument som enligt lagen måste signeras kan inte göras med digital signering om
man inte kan garantera säker och varaktig lagring.

Erfarenheter från andra kommuner med e-arkiv
Enköping
Enköping var med i en gemensam e-arkivupphandling för lite mer än fyra år sedan
tillsammans med Eskilstuna och Västerås kommun. Enköping har haft ett e-arkiv
sedan dess men av olika orsaker lyckades inte implementeringen av det och det har
stått tomt. De valde att inte förlänga avtalet när det löpte ut för att istället göra en
förnyad konkurrensutsättning och börja om på nytt.
För Enköping fanns det ingen fråga om de skulle ha ett e-arkiv eller inte då det har
funnits ett stort tryck på att få ett fungerande e-arkiv på plats. De valde att ta in en
konsult (som de avropade från anbudsområde 1 i SKR:s ramavtal) som kunde se till att
kommunen kunde få de bästa förutsättningarna möjligt avropet av e-arkiv.
Nu arbetar Enköping med att kartlägga förvaltningarna och deras behov och system
för möjlighet att kunna göra leveranser till ett e-arkiv. De jobbar även med att öka
medvetenheten kring informationshantering i organisationen.
Gävle kommun
Gävle kommun gjorde förarbetena själva. De tipsar om att man måste ha en tydlig bild
av vad man menar med e-arkiv vid upphandlingen. Om man tar in en konsult för
förarbeten ska man även vara väldigt tydlig exakt med vad man vill ha hjälp med. Om
man inte har hela bilden klar för sig finns det risk för att problem uppstår, till exempel
att systemen man har inte kan leverera till e-arkivet. Om man ska göra en egen
upphandling ska man ha kompetens på plats, E-arkiv är en resa och det kommer
uppstå fler frågor efter vägen.
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Kalmars kommun
Kalmar kommun gjorde en upphandling 2018 utifrån SKR:s ramavtal för
Anbudsområde 1, Anskaffningstjänster. Upphandlingen gällde konsulttjänst för en
förstudie. De gjorde inga ytterligare kravställningar utöver de som finns i ramavtalet.
Erfarenheten var att organisationen inte vara mogen för att svara upp mot de delar som
organisation skulle bidra med. Det gällde resurser i form av olika kompetenser och
möjlighet att avsätta tid. Det fanns inte heller någon projektorganisation på plats.
Konsulten lyckades ändå få till en ganska bra rapport som de kunde använda som
underlag för att gå vidare.
Kalmar gjort en ny upphandling av konsultstöd för att genomföra
informationsvärdering och gallringsutredning på drygt ett tiotal koncerngemensamma
system samt projektledning för denna del av projektet under 2021
Norrtäljes kommun
Norrtälje gjorde en upphandling tillsammans med Danderyds kommun för ett antal år
sedan, först av en konsult för att genomföra en nulägesanalys och sedan själva earkivtjänsten.
De hade initialt konsultstöd som hjälpte Norrtälje, Danderyd och (även Österåker var
med i denna fas) med det inledande kravarbetet baserat på SKR:s avropsstöd och
delade på kostnaden för det arbetet. Det var Danderyd som ansvarade för den
upphandlingen och de anlitade upphandlingsstöd under ca 3 månader, mars-juni 2018.
Budgeten var för detta 150 000 kr/kommun för det uppdraget. Sedan var det ekonomin
som avgjorde att de fick fortsatta utan konsulter.
De arbetade vidare på egen hand hösten 2018 och gick ut med förfrågan i slutet av året
med färdigt kontrakt någon gång i början av januari/februari 2019. För Norrtälje tog
det omkring 1,5 år från det att de påbörjade kommunsamarbetet tills de hade e-arkivet
implementerat och godkänt i testmiljö. Kommunen hade en budget på ca 1,5 mkr för
hela projektet (inkl. 1–3 pilotleveranser), och slutpriset landade strax under det.
Helsingborgs kommun
Helsingborg hade en intern projektledare samt en referensgrupp från IT och
arkivavdelningarna. Det var mycket som tillkom under tidens gång och det är omöjligt
att förutse hur långt tid det kommer ta och vad kostnaden blir i slutändan.
Kravställningen är svår och det är stor risk för att det blir fel om man inte har rätt
kompetens. Förutom det behöver man också göra flera pilotversioner.
Viktigt att komma ihåg är att man inte rakt av kan lita på en leverantör gällande earkiv utan man måste ha full koll vid en kravställning. Därför är kompetensen väldigt
viktig. Ett tips är också att räkna in användarvänligheten i kravställningen.
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Sammanfattning och slutsatser
-

Utan ett e-arkiv kommer den digitala utvecklingen stanna av. Ett e-arkiv är
inom en nära framtid nödvändigt. Ju längre tid det tar innan det är på plats
desto fler av de negativa konsekvenserna kommer Vingåkers kommun hinna
uppleva. Att införa ett e-arkiv är ett omfattande projekt och från projektstart
med förarbeten till att kunna leverera till ett digitalt slutarkiv tar oftast flera år.

-

Vingåkers kommun har inte medel eller kompetens för att upphandla in ett
eget e-arkiv, varken gällande att sköta driften själva eller att kravställa en
upphandling med mera. Risken är stor att något skulle gå fel vilket kan bli ett
dyrt misstag. IT och nämndservice har inte heller tid eller kompetens att
implementera ett e-arkiv, sköta driften samt förvalta systemet. Arkivansvarige
har 25 % i sin tjänst att sköta arkivet och har varken tid eller kompetens att
leda ett sådant projekt eller att vara e-arkivarie också. Att upphandla ett
system själva innebära oftast många konsluttimmar om kompetensen inte
finns inom organisationen. Sedan skulle man även behöva anställa
e-arkivansvarig eller liknande.

-

Då kommunstyrelsen är arkivmyndighet för kommunen och ansvarar för
slutarkivet kan inte nämnder köpa ett system för slutarkivering eller sköta det
själva. Nämnderna kan eventuellt köpa in mellanarkiv på sikt om behovet
finns. Det är dock ett projekt i sig som behöver samordnas så att de systemen
kan leverera till ett framtida slutarkiv. Däremot är mellanarkiv inget krav då
informationen kan verksamhetssystemet/ ärendehanteringssystemet till det ska
levereras.

-

Under projektets gång kan man eventuellt spara pengar om det visat sig att
man kan släcka ner vissa system. Dock kan det lika gärna innebära att man
behöver köpa in nya system eller investera i befintligt system för att lyckas
med leveranser.

-

Det är väldigt vanligt att kommuner samarbetar med varandra. Det är främst
större kommuner som köper in system själva och sköter driften för dem då de
har kompetensen på plats samt mer ekonomiska resurser.

-

Flera olika kompetenser måste vara involverade i projektet. Om inte de högsta
cheferna engagerar sig kommer projektet att halta. Man behöver sätta ihop en
projektgrupp, oavsett vilket alternativ för e-arkiv en organisation väljer.

-

Ett samarbeta med kommunerna i Sörmland och därmed gå med i Sydarkivera
är det bästa alternativet för Vingåker. De har relevant kompetensen i dessa
frågor och de skulle bli då ny arkivmyndighet för kommunen vilket skulle
underlätta för organisationen. Den negativa aspekten är att handlingarna
hamnar ”långt bort”. Däremot kan kommunen ha e-mellanarkiv där man kan
ha kvar handlingar så länge organisationen behöver. Annars får man begära ut
handlingen från Sydarkivera likt hur man gör från vårt analoga slutarkiv,
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vilket är mycket troligt att det går snabbare ändå än att leta i ett pappersarkiv.
Sydarkivera även med bistår med råd, stöd och hjälp gällande anslutningen
och är redan en etablerad organisation. I Sörmland har dessutom redan mycket
arbete gjorts med noden (lokalkontoret i Katrineholm).
-

Det finns dock en risk med att gå med i förbundet utan att veta hur mycket
arbete som ligger framför oss. Då kan det bli så att när det är dags att bli
fullvärdiga medlemmar (och betala fullt pris) har vi inte kommit så långt i
processen att alla Sydarkiveras tjänster kan nyttjas fullt ut. Detta är ett projekt
som inte är klart på ett år men vi kommer kunna använda oss av de andra
bastjänsterna som blir tillgängliga men att få till en leverans till slutarkivet
kommer ta längre tid.

-

Det är omöjligt att säga vad ett projekt med att implementera av ett e-arkiv
kommer att kosta. Ingen kommun har haft likadana processer som den andra
och den totala kostanden beror mycket på hur mycket förarbete man behöver
göra, om man behöver köpa in nya system, investera i befintliga system, hur
mycket konskulttimmar man behöver upphandla med mera.

-

Hur mycket tid verksamheterna och kommunikationsenheten (främst
nämndservice och IT) skulle behöva lägga på projektet är svårt att uppskatta
innan vi har en bild av vilket arbete som behöver göras. En
nulägesanalys/förstudie behöver därför göras för att få en bild över
omfattningen av arbetet. Detta är ett större arbete och det finns inte möjlighet
för förvaltningen att genomföra detta på ordinarie tid samt att kompetensen
inte finns inom organisationen.

Alternativ 1: Gå vidare själva - Upphandla konsult
I SKR:s ramavtal finns upphandlade timpriser för anskaffningstjänster (anbudsområde
1). När man gör den förnyade konkurrensutsättningen har man möjlighet att precisera
kraven som finns i ramavtalet efter organisationens behov. I dessa skiljer sig
timpriserna från 585 kr/h –1250 kr/h. De priserna som redovisas är takpriser vilket
innebär att det utgör taket för vad anbudsgivaren har rätt att erbjuda i samband med
förnyad konkurrensutsättning. Lägre priser än takpriserna får erbjudas. Ersättning för
resor, boende och övertid med mera hanteras inom ramen för respektive avrop och
ersätts särskilt utöver angivna takpriser. Konsulttjänster för detta kan även upphandlas
utanför SKR:s ramavtal.
Det är vanligt att kommuner gör förstudien tillsammans inför att samarbeta i olika
konstellationer. Dalakommunerna och Sörmlandskommunerna (Sydarkivera) deltog
alla i förstudierna medan en kommun höll ihop den. Dalakommunerna anlitade
tillsammans en konsult för förstudier och förarbete som pågick under år 2017 och
2018. Antalet timmar för extern projektledning uppgick till ca 1 140 timmar med en
totalkostnad på cirka 1.5 miljoner kronor, dock fördelades kostnaderna efter antalet
invånare i procent per kommun. Det är därför inte översättbart till hur många
konsulttimmar som skulle gå åt för bara Vingåkers kommun för förstudie och
förarbeten samt att det är svårt att veta vad en upphandling landar på. För att kunna
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göra någon slags jämförelser är den kommun bland Dalakommunerna som är närmast
Vingåker i invånarantal (Gagnef kommun med ca 10 000 invånare) var priset ca
55 000 kr. Dock blir det dyrare om en upphandling bara görs av en enskild kommun.
Se bilaga angående kostnad för dalakommunerna.
Alternativ 2: Sydarkivera
För förvaltningarna är det en minimal insats gällande nulägesanalysen om det görs av
Sydarkivera. Förstudier för noden i Katrineholm är redan gjord och organisationen är
redan etablerad. Sydarkivera har en införandeform man följer samt kan ge råd och stöd
i andra förarbeten inför skarp anslutning. De förvaltar systemet och hanterar
utlämnande av handlingar vilket på sikt kommer att underlätta för organisationen

Källor
- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
- Riksarkivet
- Sydarkivera
- Information från andra kommuner
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Nulägesanalys
I det förberedande arbetet inför anslutning till Sydarkivera genomförs en nulägesanalys när
det gäller arkiv- och dokumenthantering hos ansökande kommun. Deltagande på mötet ska
vara personal som kan svara på frågor om arkiv och dokumenthantering. Önskemål är att
följande roller deltar under dagen: kanslichef/administrativ chef, arkivarie,
arkivföreståndare, registrator. Även IT-chef och informationssäkerhetsansvarig kan behöva
delta under delar av dagen.
Insamlade av uppgifter sker i samband med besök på plats hos anslutande kommun.
Formuläret för nulägesanalys fylls i av Sydarkiveras personal i samband med besöket.
Ord markerade med kursiv text i frågeformuläret finns med i ordlistan sist i frågeformuläret.
Frågeformulär
1.

Övergripande

Noteringar

1.1

Anslutande kommun:

Katrineholm

1.2

Frågeformulär ifyllt av:

Ria Larsson

1.3

Kontaktuppgifter:

1.4

Datum:

2020-03-26, 2020-04-01 – 02

1.5

Närvarande vid besöket (namn och titel):

Se bilaga.

2.

Organisation och ansvar

Noteringar

2.1

Kontaktuppgifter till kontaktpersoner och

Se bilaga.

intressentgrupper.
2.2

Finns det någon utsedd

Digitaliseringschefen är även

informationssäkerhetsanvarig?

informationssäkerhetsansvarig.

Om inte, tror ni att er kommun kommer att

Inte aktuellt med extra stöd i nuläget.

behöva stöd med detta via Sydarkivera
(anslutande tjänst)?
2.3

Finns det något utsett PUL-ombud/

Ja, gemensamt dataskyddsombud med

dataskyddsombud?

fem andra Sörmlands-kommuner.

Om inte, tror ni att er kommun kommer att

Inte aktuellt med extra stöd i nuläget.

behöva stöd med detta via Sydarkivera
(anslutande tjänst)?
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Finns arkivreglemente? Antaget när?

Arkivreglemente med

Finns andra kommunövergripande styrande

tillämpningsföreskrifter giltigt fr o m

dokument (t ex riktlinjer för hantering av

2020-01-01.

sekretessinformation, registrering,

Stödjanden dokument för registrering

arkivhandbok m.m.)?

och finns på intranätet: Hur hanterar vi
en allmän handling?

2.5

Det finns möjlighet att överlämna även det

Inte aktuellt i nuläget.

analoga arkivansvaret till Sydarkivera som en
anslutande tjänst. Funderar ni på att
överlämna hela arkivmyndighetsansvaret till
Sydarkivera?
2.6
2.7

Vem är ansvarig chef för den centrala

Marie Koski Sandström,

arkivfunktionen?

nämndadministrativ chef

Hur är den centrala arkivorganisationen

Kommunarkiv som sköts av en

organiserad (arkivarie, arkivassistent,

arkivassisten. Registrator hos KS-kansli

arkivföreståndare)?

är på deltid i arkivet för att lära sig ta
fram handlingar.

2.8

Hur ser kommunens arkivorganisation ut?

Arkivansvarig ofta förvaltnings-, stabs-

Finns utsedda arkivansvariga?

eller administrativ chef.

Finns utsedda arkivombud/arkivredogörare på Arkivredogörare finns en eller flera på
2.9

förvaltningar och bolag?

varje förvaltning.

Hur är centralarkivets status (utrymme,

Välfungerande kommunarkiv. Har

placering, lokalens status, behov)?

förvaringsutrymme även under
biblioteket med handlingar som inte är
så ofta efterfrågade.

2.10 Finns fastställda rutiner för att upprätthålla

Ja. Inga nedskrivna rutiner, men alla

säkerhetsnivå för centralarkiv, närarkiv och

uppger att de har ett säkerhetstänk

dokumentskåp (stängd och låst dörr, släckt

som är adekvat för den information

ljus och hantering av nycklar)?

som finns.

2.11 Finns planer på organisatoriska förändringar

Inga planer på organisatoriska

(omorganisationer, uppgradering eller

förändringar.

uppdatering/införande av nya

Skolan är på väg att upphandla

verksamhetssystem) som kan påverka

elevregister och lärplattform.

kommunens arkiv- och

System för vård, omsorg och

informationshanteringen?

socialtjänst kommer att upphandlas.

Om ja, ge en kort beskrivning av förändringen Gällande avtal löper ut 2021.
av vilka system det gäller.
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2.12 Har ni någon annat att tillägga om

Se bilaga.

organiseringen av er informationsförvaltning
och er arkivhantering?
3

Utbildning, kompetens och kunskapsnivå

Noteringar

3.1

Hur upplever ni att kunskapsnivån om arkiv

Tillfredställande kunskapsnivå.

och informationshantering är inom er
organisation?
Om låg, vilka brister upplevs som akuta?
3.2

Genomförs utbildning eller introduceras

Nja, se bilaga.

nyanställda när det gäller arkiv och
dokumenthantering (t ex i samband med
introduktion för nyanställda eller nya
politiker)?
3.3

Genomförs utbildning eller introduktion av

Nja, se bilaga.

nyanställda när det gäller arkiv- och
dokumenthantering?
3.4

Genomförs löpande

Registratorsnätverk.

kompetenshöjning/utbildning för
arkivansvariga och arkivombud?
3.5

Vilken typ av utbildningar eller andra

Kompetenshöjning för att kunna gå

kompetenshöjande åtgärder skulle ni vilja ha? över till e-förvaltning.
4.

Planering av dokumenthantering,

Noteringar

redovisning av arkiv, registrering och
diarieföring
4.1

Finns gemensamma rutiner för registrering

Stödjande dokument: Hur hanterar vi

av allmänna handlingar och i så fall vilka?

en allmän handling? Vid frågor
kontaktas registraturen på KS-kansli.

4.2
4.3

Används klassificeringsschema eller diarieplan? Ja, den gamla från
Om ja, ange version om sådan finns.

SKL/Kommunförbundet.

Finns ett gemensamt dokument- och

Ja, Lex. Bygg och miljö använder

ärendehanteringssystem? Om ja, vilket?

Castor till både ärendehantering och
nämndadministration för
samhällsbyggnadsnämnden.

4.4

Har någon/några verksamheter övergått till

Handlingar skannas till Castor och Lex.

digitala akter? Om ja, skannas alla analoga

Ärenden finns både i analogt och

handlingar in i akterna?

digitalt.
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Har kommunen fattat eller funderar på att

Ambitionen finns, men det är inget

fatta beslut om att övergå till helt digital

man utrett.

ärendehantering? Om ja, finns utredning?
4.6

Finns dokumenthanteringsplaner/

Ja.

informationsplaner?
4.7

Finns rutiner för att hålla planerna aktuella?

Inga nedskrivna rutiner, men
dokumenthanteringsplanerna
uppdateras varje eller vartannat år som
regel.

4.8

Hur arbetar ni för att planen ska följas av alla

Nätverk för registratorer.

som hanterar allmänna handlingar?
4.9

Har en klassning av informationsmängderna

Inte som är aktuell. Har nyligen tagit

gjorts enligt matris gällande konfidentialitet,

fram en informationssäkerhetspolicy

riktighet, tillgänglighet och sårbarhet

och flera förvaltningar är i

(informationssäkerhet)?

startgroparna för att börja arbeta med
informationssäkerhet.

4.10 Finns arkivbeskrivningar/beskrivning av

Ja och de uppdateras regelbundet, ofta

myndighetens allmänna handlingar

i samband med

Om ja, kompletteras de fortlöpande?

organisationsförändringar.

4.11 Tillgängliggörs arkivbeskrivningarna

Nej.

internt/externt?
4.12 Är centralarkivets handlingar förtecknade?
Är förteckningen digital eller på papper?

Ja. Registreras i Visual arkiv, men har
inte levererats till NAD.

Tillgängliggörs arkivförteckningarna
internt/externt?
5

Framställning av elektronisk information

5.1

Finns en aktuell systemlista över alla IT-system På gång. Det som finns behöver

5.2

Noteringar

som ni använder i verksamheten och som

eventuellt kompletteras för att skickas

hanterar allmänna handlingar?

till Sydarkivera.

Har ni genomfört någon detaljerad
systeminventering (ansvar, roller,
aktuella/inaktuella system)

5.3

Hur hanteras driften, det vill säga

Extern drift via Iver. Har haft driften av

serverinstallationer, säkerhetskopiering

IT-systemen på entreprenad sedan

(backup), felsökning mm (egen IT-avdelning,

2009. Tjänsten är upphandlad.

kommunens IT-avdelning, externt företag eller På väg över i OneDrive för filhantering.
myndighet, molntjänst)?
Om extern drift, finns det avtal?
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Hur ser avtalen ut och var finns de?
5.4

Har ni några gamla IT-system eller databaser

Sofia-sviten inom vård och omsorg.

som inte längre används i verksamheten
(system som användes dagligen och gamla
system som är inaktiva)?
5.5

Finns behov av att ”släcka ned” gamla system? Se ovan. Eventuellt kommer behovet
Om ja, inom vilka verksamhetsområden?

om de efter upphandlingen byter ut
Treserva.

5.6

Ställer ni vid krav när det gäller hantering och Medvetenheten finns om behovet i
uttag av information (registrering, gallring och kommande upphandlingar.
avställning för långsiktigt bevarande) vid
upphandling och utveckling av IT-system?

5.7

5.8

Vet ni om någon av era verksamheter planerar Två mer omfattande upphandlingar på
att köpa in nya IT-system eller byta ut ett

gång: Elevdatabas och lärplattform

befintligt IT-system som lagrar och hanterar

samt verksamhetssystem för

information (allmänna handlingar)?

socialtjänst, vård och omsorg.

Om det är ett befintligt system som ska bytas Inte klart. Behovet finns dock att
ut - hur har ni tänkt göra med informationen

arkivera informationen digitalt vid

(utskrift på papper, konvertering,

systembyte.

mellanlager, verksamhetsnära arkiv eller
överlämna till slutarkiv)?
5.9

Finns rutiner för att hantera dokument på till

Inga uttalade rutiner, verksamheterna

exempel intranät eller kataloger på filserver

har byggt upp sina egna strukturer

(hemmakataloger och gemensamma

som fungerat mer eller mindre bra.

mappar)?

Många verksamheter har städat eller är
på gång att städa katalogerna inför
övergång till OneDrive.

5.10 Finns det en organisation för förvaltning av

Fråga Axel

organisationens system (ansvar och
rollbeskrivningar)?
5.11 Finns det någon lösning för verksamhetsnära

Tekis AGS för mikrofilmade bygglov.

arkiv eller mellanarkiv (arkiveringsmodul,
avställningsfunktion eller liknande)?
6

Gallring

Noteringar

6.1

Finns några kommungemensamma

Inga kommunövergripande

(övergripande) gallringsbeslut?

gallringsbeslut. Allt finns i respektive
verksamhets
dokumenthanteringsplan.
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Sker gallring

Ja.

utifrån fastställda dokumenthanteringsplaner?
6.3

Finns gemensamma riktlinjer för planerad

Ingen riktlinje för gallring ur

gallring i verksamhetssystem och i

verksamhetssystem. Lagstadgad

dokumentmappar på egna och gemensamma gallring har gjorts i Treserva. Gallring
lagringsytor?

har gjorts ur KS-diarium i Lex.
Gallringsmarkering har gjorts i Castor,
men inte själva gallringen.

7

Återlämnande, överlämnande och utlån av Noteringar
handlingar

7.1

Använder kommunens verksamheter privata

Ja, inom exempelvis LOV. Privata

utförare?

utförare inom hemtjänsten arbetar i

Om ja, finns avtal rörande

Treserva.

informationshanteringen?
7.2

Sker återlämnande och överlämnande av

Inte aktuellt.

handlingar till annan myndighet eller enskild
(t ex vid omorganisation och privatisering av
verksamhet)?
7.3

Fattas beslut om avhändande/utlån i

Inte aktuellt.

fullmäktige?
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Noteringar
Se bilaga.
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Bestämmelser
Arkivvården i kommuner, landsting och regionförbund ska skötas enligt
Arkivlagen 1990:782
Arkivförordningen 1991:446
Arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige
Ordlista
Allmän handling

Juridisk term för att beteckna handling som förvaras hos en
myndighet och som dessutom antingen inkommit dit eller
upprättats där.
Allmänna handlingar kan innehålla uppgifter som är offentliga
eller hemliga (sekretessbelagda). En handling anses inkommen
då den anlänt till myndigheten eller till en behörig
befattningshavare och upprättad då den expedierats eller på
annat sätt färdigställts.
Allmänna handlingar är till exempel:
- Registerpost i lista, förteckning eller databas där uppgifter
skrivs in fortlöpande
- Journalanteckning
- E-post eller andra meddelanden/inlägg som skickas från en
medborgare, ett företag eller en annan myndighet (inom eller
utom kommunen)
- E-post eller andra meddelanden/inlägg som skickas ut
(expedieras)
- Protokoll som justeras
- Rapporter, rutinbeskrivningar och andra dokument som
färdigställts

Arkivansvarig

Roll som har formellt ansvar för arkivet hos en myndighet
(nämnd eller kommunalt företag)
Arkivansvaret på myndigheten regleras i arkivreglemente eller
motsvarande. Vanligtvis förvaltningschefen om myndigheten
inte har utsett någon annan.

Arkivbeskrivning

Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en
myndighets arkiv och informationshantering.
Kallas också beskrivning av allmänna handlingar.
Arkivbeskrivningen beskriver myndighetens verksamhet och
organisation och hur det har förändrats, samt sökingångar,
bestämmelser om sekretess och gallringsregler.
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Avlägsna och förstöra handlingar eller uppgifter i arkiv,
vanligen enligt fastställda regler och rutiner.
Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar eller vidta andra åtgärder med handlingarna som
medför
- förlust av betydelsebärande data,
- förlusta av möjliga sammanställningar,
- förlust av sökmöjligheter, eller
- förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet
Konvertering kan innebära gallring om det inte längre går att
sammanställa samma rapporter som innan. Om en elektronisk
handling med digital signatur skrivs ut gallras möjligheten att
bedöma handlingens autenticitet.

Informationsförvaltning

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska
hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras.
Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa,
avgränsa och skydda information. I informationsförvaltning
ingår:
- Postöppning (brev och inkorgar i t.ex. e-postsystem eller
sociala medier)
- Registrering
- Val av material och metoder för att framställa handlingar
- Avgränsning, strukturering och beslut om
bevarande/gallring
- Vård och skydd (system och lokaler)
- Att hålla handlingar/uppgifter åtkomliga så att de kan
tillgängliggöras
Kan också benämnas arkivvård.

Klassificeringsschema

Systematisk struktur för att knyta information till sitt
verksamhetssammanhang.
Används i arkivredovisning för att strukturera till exempel
diarieplan eller förteckningsplan efter verksamhetens
processer.
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Bilaga till nulägesrapport Katrineholms kommun
1. Inledning
Nulägesanalysen i Katrineholms kommun har gjorts under två och en halv dag. Första dagen
hade vi ett inledande möte via Teams med representanter för alla förvaltningar och bolag.
Sedan följdes det upp med enskilda möten med varje förvaltning och bolag med personer
som har en central roll i informationshanteringen.
Nulägesanalysen är gjord av Ria Larsson, projektledare för anslutningen till Sydarkivera av
Sörmlandskommunerna. Med på mötena har även varit Axel Stenbeck, utredare på
kommunledningsförvaltningen och ansvarig för anslutningen till Sydarkivera i Katrineholms
kommun.
Bilagan följer samma struktur som frågorna i nulägesrapporten.

2. Organisation och ansvar
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Katrineholms kommun saknar ett samlat kommunhus och förvaltningarna och bolagen är
utspridda i många olika lokaler i centrum.

Deltagare på nulägesanalysen
Kommunledningsförvaltningen: Karin Österman Sundell, registrator,
karin.ostermansundell@katrineholm.se, Ove Nilsson, löneadministratör,
ove.nilsson@katrineholm.se, Mari Johansson, utvecklingsledare HR,
mari.johansson@katrineholm.se, Marie Sandström Koski, nämndadministrativ chef,
marie.sandstrom@katrineholm.se
Kulturförvaltningen: Jeanette Johansson, registrator, arkivansvarig etc,
jeanette.johansson@katrineholm.se, Anna-Karin Sjökvist, bibliotekschef, annakarin.sjokvist@katrineholm.se, Elin Selig, kvalitetsstrateg, elin.selig@katrineholm.se
Bildningsförvaltningen: Agneta Svallin, nämndsekreterare och registrator,
agneta.svallin@katrineholm.se, Michael Björkström, IT-samordnare,
michael.bjorkstrom@katrineholm.se, Cecilia Henriksson, handläggare,
cecilia.henriksson@katrineholm.se
Kommunarkivet: Roland Blomkvist, arkivassistent, roland.blomkvist@katrineholm.se, Karin
Österman Sundell (KLF)
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Viadidakt: Zekerijah Cajlakovic, handläggare, zekerijah.cajlakovic@viadidakt.se
Västra Sörmlands Räddningstjänst: Johanna Gustafsson, funktionschef verksamhetsstöd,
johanna.gustafsson@vsr.katrineholm.se, Åsa Björlund, administratör,
asa.bjorlund@vsr.katrineholm.se
Vård- och omsorgsförvaltningen: Gabriel Sandqvist, IT-samordnare,
gabriel.sandqvist@katrineholm.se, Sofia Zetterdal, administratör,
sofia.zetterdal@katrineholm.se
Socialförvaltningen: Jenny Karlsson, administratör, jenny.karlsson2@katrineholm.se, Ann
Godlund, enhetschef, ann.godlund@katrineholm.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Eleonor Söderberg administratör,
eleonor.soderberg@katrineholm.se, Lisa Mossberg, administrativ chef,
lisa.mossberg@katrineholm.se
Katrineholms Fastigehts AB: Gisela Kihlgren, assistent administrativa avdelningen,
gisela.kihlgren@kfab.se, Staffan Källström, administrativ chef, staffan.kallstrom@kfab.se
Service- och teknikförvaltningen: Maria Hallberg, registrator,
Maria.Hallberg@katrineholm.se, Ulrica Rytterström, stabschef,
ulrica.rytterstrom@katrineholm.se.
Informationssäkerhet. Digitaliseringschefen är även informationssäkerhetsansvarig. En ny
informationssäkerhetspolicy och informationssäkerhetsinstruktioner är under framtagande.
När styrdokumenten är fastställda ska man börja arbeta med informationssäkerhetsklassning.
En del förvaltningar uttrycket behov av att arbeta med frågorna och väntade bara på att
styrdokumenten skulle komma på plats.
Dataskydd. Katrineholms kommun har dataskyddsombud gemensamt med Gnesta, Flen,
Oxelösund, Vingåker och Strängnäs kommuner och har utvecklat en väl fungerande
dataskyddsverksamheten sedan lagen trädde i kraft. Alla förvaltningar och bolag har en
fungerande organisation för GDPR och gjort ett omfattande arbete med att registrera
personuppgiftsbehandlingar. Några förvaltningar angav att de hade som plan att ta ett
omtag med arbetet kring GDPR.

Styrande dokument
Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter har reviderats 2019 och gäller för 2020. I
föreskrifterna finns angivet hur tillsyn på arkivverksamheten i kommunen ska genomföras
samt vilket ansvar som åligger arkivansvarig och arkivredogörare.
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Arkivbeskrivningar finns för alla förvaltningar och med något undantag är de flesta aktuella
och uppdateras regelbundet. Finns inte publicerade på kommunens hemsida eller intranät.
Dokumenthanteringsplaner. Alla förvaltningar och bolag har aktuella
dokumenthanteringsplaner, flera har uppdaterats under det senaste året. Det finns en insikt
om behovet att se över planerna regelbundet för att de ska spegla verksamhetens
informationshantering, trots att det inte finns fastslagna rutiner för att göra det.
Övriga gallringsbeslut. Alla gallringsbeslut återfinns i dokumenthanteringsplanerna.
Rutiner. På kommunens intranät finns ett stödjande dokument för att hantera informationen
rätt i ärende- och dokumenthanteringssystemet; ”Hur hanterar vi en allmän handling?”. De
flesta som ansvarar för registraturen hänvisar till dokumentet som ett stöd i sitt arbete.
Kommunarkivet har en checklista för hur materialet ska hanteras inför leverans till slutarkivet.

Arkivorganisation
Centralarkiv. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och den dagliga hanteringen av
kommunarkivet sköts av en arkivassistent. Tidigare har man även haft en arkivarie anställd.
Registrator på kommunledningsförvaltningen har börjat lära sig kommunarkivet för att kunna
hantera enklare förfrågningar. Kommunarkivet betraktas som en etablerad resurs i
kommunen och en självklar instans att vända sig till med frågor kring arkivering.
Arkiven är förtecknade i Visual Arkiv, men inte levererade till NAD – Nationell Arkivdatabas.
Kommunarkivet har länge haft en uppskattad utåtriktad verksamhet som blivit en viktig del
av kunskapen om Katrineholms lokalhistoria. Kommunarkivet rymmer även ett omfattande
föreningsarkiv.
Tillsyn. Senaste tillsynen på verksamheternas informationshantering gjordes 2018. Tidigare
har tillsyn skett sporadiskt under åren.
Arkivorganisation. Trots att arkivreglementet saknar uppgifter om hur arkivansvarig och
arkivredogörare utses, finns en väl fungerande arkivorganisation. Alla förvaltningar och bolag
har medarbetare som fungerar som arkivredogörare och är medvetna om att de ansvarar för
uppgiften. Förvaltningschef eller administrativ chef är ofta den som innehar rollen som
arkivansvarig. Innehållet i rollen som arkivansvarig är dock lite mer oklar än för
arkivredogörare.
Närarkiv. Verksamheterna centralt har funktionella närarkiv med fungerande rutiner för att
skydda informationen utifrån hur känslig den är. Rutinerna är dock inte skriftliga. Många av
förvaltningarna har nyligen flyttat till nya lokaler och därmed städat sina närarkiv, gallrat och
levererat till kommunarkivet. De flesta beskriver att närarkiven är både välordnade och att det
finns utrymme, med något undantag.

174

DOKUMENTNAMN: NULÄGESRAPPORT KATRINEHOLMS KOMMUN
VERSION: 1.0

DNR: SARK/2019:169

DATUM: 2020-04-17

HANDLÄGGARE: RIA LARSSON

Inom vård och omsorg och socialförvaltningen hanteras det mesta av informationen digitalt i
verksamheterna och behoven av arkivförvaring är därför små. Pappersakterna hanteras
centralt på förvaltningarna och där finns stora volymer akter. Arkivutrymmena är dock
tillräckliga och funktionella, med undantag för HSL-akterna där man har beslut om
totalbevarande, vilket gjort det trångt i närarkivet.
Oklart hur det ser ut inom bildningsförvaltningens verksamheter med närarkiv på skolor och
andra verksamheter.
Behov. Det finns en väl fungerande organisation för informationsförvaltning i Katrineholms
kommun och därmed finns det goda möjligheter att utvecklas med hjälp av det stöd och den
kompetens som finns hos Sydarkivera. Om kommunens ledning ser till att medarbetarna får
möjlighet och resurser att fortsätta arbeta med frågorna inom Sydarkiveras ram finns det
stora möjligheter att få god utväxling på sina insatser.

3. Utbildning, kompetens och kunskapsnivå
Utbildning kring informationshantering. Det finns en kort passus om
informationshantering i introduktionsutbildningen för nyanställda. Kommunjuristen kommer
att börja hålla utbildningar kring regelverket för informationshantering och ambitionen är att
dessa ska göras obligatoriska för chefer och en del medarbetare.
Kunskapsnivå. Det finns en generell uppfattning att de som ansvarar för administrativa
arbetsuppgifter har den kompetens som behövs. Men det finns alltid ett behov av påfyllning
av kunskap för att kunna utveckla verksamheten och i sin roll.
Många upplever även arbetet kring GDPR som kompetenshöjande.
Eftersom ambitionen hos kommunens verksamheter är att gå mot helt digital
informationshantering behövs ett utvecklingsarbete och utbildningsinsatser bland
medarbetarna för att de ska känna sig trygga att arbeta i nya rutiner.
Behov. Den generella kompetenshöjningen som kan behövas inom kommunen tillhandahålls
av Sydarkivera genom utbildningar, nätverk och rådgivning.
Utvecklingen mot helt digital informationshantering kräver också insatser där Syarkivera kan
ge god vägledning och stöd för att det ska bli rätt och att medarbetarna ska känna sig trygga
i processen.
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4. Planering av dokumenthantering, redovisning av arkiv,
registrering och diarieföring
Digital informationshantering. Katrineholms kommun har ett omfattande utbud av etjänster, både som riktar sig mot medborgarna och internt i organisationen. E-tjänsterna
bygger de själva. Det varierar mellan att vara fullvärdiga e-tjänster där informationen kopplas
direkt mot verksamhetssystemen och mer som digitala formulär. Ambitionen är att koppla
alla e-tjänster till verksamhetssystemen där det är möjligt.
För kommunstyrelsen och sociala utskottet har man infört digital signering av protokoll och
som fungerar problemfritt.
Skanning av inkommande handlingar till ärendehanteringssystemen Lex och Castor infördes
2014, men pappersakter används fortfarande för slutarkivering. Handläggningen utgår dock
från den digitala informationen.
Skanning sker inte till Treserva eftersom man inte hitta en säker överföring av känslig
information mellan skannern och systemet.
Lovärenden handläggs i Castor digitalt, men när ärendet är avslutas gallras och rensas
papperakten för att skickas på skanning och mikrofilmning. Digitala kopior av mikrofilmerna
förvaras i Tekis AGS och används som digitalt närarkiv för bygglovsärenden. Pappersakterna
gallras. Informationen rörande lovärenden finns därför på två ställen i verksamheten.
Dokument- och ärendehantering. Det finns ingen central funktion för registreringen av
allmänna handlingar, utan varje verksamhet sköter registraturen själva. Pappersakterna
förvaras där handläggningen sker, vilket blir rörigt för KLF där verksamheter i fyra olika
lokaler skriver i KS-diarium. Det blir tidsödande att få ihop de fysiska akterna till en
sammanhållen serie.
De flesta anger att de är nöjda med den registrering som sker, även om det finns
förbättringspotential. Det finns ett nätverk för registratorer som används för att få en
gemensam styrning av registraturen. Om det finns frågor kring registreringen vänder man sig
till KS-kansli för att få svar.
Det finns en utbredd insikt om att allmänna handlingar hanteras i ärendehanteringssystemen
Lex och Castor och inte vid sidan av.
Dokumenthanteringsplaner. I början av 2000-talet fanns en arkivarie anställd för att hjälpa
förvaltningarna att upprätta dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar. Arbetet som
gjordes i förvaltningarna var lyckat och ligger fortfarande till grund för att Katrineholm har
ovanligt väl genomarbetade och uppdaterade planer.
Behov. Generell verkar verksamheterna inom Katrineholms kommun vara mogna för att gå
över till en hel digital informationshantering och de kan behöva stöd i den processen från
Sydarkivera. Att ta steget över i en helt digital informationshantering kräver att både teknik

176

DOKUMENTNAMN: NULÄGESRAPPORT KATRINEHOLMS KOMMUN
VERSION: 1.0

DNR: SARK/2019:169

DATUM: 2020-04-17

HANDLÄGGARE: RIA LARSSON

och rutiner stödjer nya arbetssätt. Tekniskt behöver verksamhetssystemen säkerställas för att
hantera informationen långsiktigt genom redundant lagring, ändamålsenlig skanning.
fungerande gallring, arkivbeständiga filformat, att inte informationen ska vara möjlig att
förändra efter ett visst skede etc. Rutiner handlar om att säkerställa att informationen
hanteras korrekt och kräver en viss handhavandedisciplin kring informationens status,
kommunikation, rensning, gallring etc.
Ett sätt att hantera förändringen skulle kunna vara att när nya rutiner finns på plats göra en
återkommande revision av handläggningen för att säkerställa att den digitala
informationshanteringen är hållbar långsiktigt. När man ser att nya rutiner är etablerade kan
man låta revisionen ingå i den årliga internkontrollen.
Digital informationshantering skulle lösa problemet med att samla ihop pappersakterna för
KS-diarium. Samhällsbyggnadsförvaltningen skulle även slippa den kostsamma och
ineffektiva hanteringen av skanning och mikrofilmning av lovärenden.
Ambitionen finns att börja använda VerkSAM som struktur och redovisning av information,
men eftersom det finns uppdaterade och väl fungerande dokumenthanteringsplaner är det
mest effektivt att koppla VerkSAM till de planer som redan finns. Till att börja med kan man
koppla informationen i de egna planerna till det signum som anger var informationen finns i
VerkSAM och jämföra de egna gallringsbesluten och rutinerna med de förslag som finns i
VerkSAM. På sikt kommer man att närma sig innehåll och struktur i VerkSAM utan att behöva
göra det tidsödande arbetet att omarbeta sina dokumenthanteringsplaner från början.
En möjlighet att göra dokumenthanteringsplanerna mindre omfångsrika och kanske lite mer
lätthanterliga är låta rutiner och gallringsbeslut för kommunövergripande verksamheter, som
ekonomi och personal, fastställas av KS och gälla för alla förvaltningar. Normgivningen för
informationshanteringen av kommunövergripande verksamheter brukar ändå alltid vara
central.

5. Framställning av elektronisk information
IT-drift är till största delen utlagd på entreprenad sedan 2009 och servrarna finns i Finspång.
Ambitionen är att mer gå över till molntjänster och man är på gång att gå över till Office 365,
OneDrive och Sharepoint.
Finns en diskussion kring vilken information som är möjligt att lagra i OneDrive och inte, men
det har inte resulterat i några regler eller riktlinjer än.

Upphandling av nya system
De förvaltningar som ska upphandla nya verksamhetssystem gör det i första hand för att
avtalen är på väg att löpa ut, inte för att det finns ett akut behov av att byta system.
Upphandlingarna kan därför resultera i att befintliga system finns kvar i verksamheterna.
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Bildningsförvaltningen är på gång att upphandla nytt elevadministrativt system och
lärplattform. IUP:erna har enbart hanterats digitalt och i dokumenthanteringsplanen anges att
de ska bevaras. De har fått indikationer på att det kan bli dyrt att ta ut informationen digitalt
och att skriva ut allt på papper kräver omfattande resurser. Om det visar sig att det inte är
ekonomiskt försvarbart att plocka ut IUP:erna ur den nuvarande lärplattformen, blir man
tvungen att fatta ett gallringsbeslut.
Lärplattformen fungerar idag även som intranät för pedagogisk personal inom förvaltningen.
Krav att kunna plocka ut information ur elevdatabas och lärplattform finns i den kommande
upphandlingen.
Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Avtalet för deras
verksamhetssystem går ut 2021, men man har redan börjat titta på en kravspecifikation för
upphandlingen. Treserva har en modul för arkivuttag och gallring som finns hos
socialförvaltningen men inte vård- och omsorg. Treserva är ett av de system för socialtjänsten
som Sydarkivera har arbetat med leveransutredningar kring och eftersom systemet har en
exportmodul för arkivering bör det vara okomplicerat att få ut informationen för digital
arkivering.
Kommunarkivet har en omfattande bildsamling med omkring 600 000 bilder. Just nu ligger
den ordnad på en extern hårddisk. Filerna är organiserade och namngivna på ett sätt som gör
att det går bra att hitta det man söker, men skulle behöva hanteras av ett bättre och säkrare
system. Behov finns därför att upphandla en bilddatabas som kan hantera bilderna säkert och
sökbart.
Gamla system i drift. Det enda system som är i drift med bara tittfunktion finns hos vårdoch omsorgsförvaltningen som har Sofia-sviten av verksamhetssystem kvar. Informationen
skulle behöva gallras och övrig levereras till ett e-arkiv, vilket skulle spara både
licenskostnader och administrationsresurser. Sofia-sviten av programvara har Sydarkivera
arbetat med leveransutredningar kring och det borde vara möjligt att leverera informationen
till digital slutarkivering.
Filkataloger. Hanteringen av filkataloger skiljer sig mellan förvaltningarna. Många säger att
de har ordning och har städat i katalogerna, andra säger att de hittar men att det finns
mycket gammalt som borde vara gallrat eller rensat. En del förvaltningar har gått över till
molnlagring i OneDrive och Sharepoint, medan andra ska gå över inom den närmaste tiden.
Städningen av filkataloger har ofta skett i samband med övergången och det har även gått ut
direktiv om att så ska ske.
Behov. Generellt är det bra att använda den kompetens som finns hos Sydarkivera för att
säkerställa att kraven i upphandlingarna motsvarar de behov som finns för att ta ut
information både för att arkivera digitalt, men även att kunna konvertera informationen vid
eventuella framtida systembyten.
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Det kan vara värt att kolla alternativa sätt att få ut IUP:erna från lärplattformen med
Sydarkivera. Exempelvis att genom ett skript använda utskriftsfunktionen för att få ut digitala
filer.
Bilddatabaser är en informationstyp som Sydarkivera kommer att börja arbeta med kring
långsiktigt bevarande. Det finns gedigen erfarenhet hos flera av Syarkiveras medlemmar att
hantera bilddatabaser som är användbar vid en eventuell upphandling.
Det kan även finnas behov av att leverera filkataloger till Sydarkiveras digitala slutarkiv i
samband med övergången till lagring av filer i OneDrive.

6. Gallring
Verksamhetssystemen. Det har genomförts en gallring ur Lex, men bara för KS-diarium.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gallringsmarkerat i Castor, men inte genomfört själva
gallringen. Generellt finns inga etablerade rutiner för att den digitala informationen ska
överensstämma med den analoga.
Socialförvaltningen har gallrat ur Treserva, men det var en krånglig operation. Vård- och
omsorgsförvaltningen har inte haft systemet så länge att gallring har blivit aktuellt.
Gallring av pappershandlingar sköts enligt de beslut som finns i
dokumenthanteringsplanerna. I de flesta verksamheter finns dock ingen samordning mellan
den digitala och analoga gallringen. I första hand ser man gallring som en analog
verksamhet, förutom inom socialtjänsten där man är medveten om att den lagstadgade
gallringen måste ske även i systemen.
Behov. För att gå över till digital informationshantering behöver man byta fokus till att den
centrala arkivinformationen finns i verksamhetssystemen och inte i pappershandlingarna. För
att verksamheterna ska kunna känna sig trygga i en helt digital hantering av information
behöver fokusbytet från analog till digital arkivering ske innan man helt släpper
pappershandlingarna.
Ett förslag till hur fokusbytet skulle kunna göras är att om man går igenom
dokumenthanteringsplanerna för att koppla dessa till VerkSAM också tar in perspektivet att
helt rikta in sig på den digitala informationen.
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Bilaga till nulägesrapport Flens kommun
1. Inledning
Nulägesanalysen är gjord av Ria Larsson, projektledare för anslutningen till Sydarkivera av
Sörmlandskommunerna. Till vardags är jag arkivarie i Flens kommun och stor del av analysen
har baserar sig på den kunskap jag har om organisationen efter snart fem års anställning. Det
gör att rapporten har mer inifrånperspektiv än vad nulägesanalyserna normalt har. Det gäller
dock inte bolagen, som jag inte arbetat aktivt gentemot i egenskap av arkivarie.
Rapporten har granskats av personer som har en central roll inom informationshanteringen.
Kontaktuppgifter till Sydarkivera skickas när en formell arkivorganisation har upprättats.
Många personer finns redan nu tillagda i aktuella grupper på Yammer.
Bilagan följer samma struktur som frågorna i nulägesrapporten.

2. Organisation och ansvar
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Informationssäkerhet. Kommunen har en informationssäkerhetsansvarig som även är
säkerhetsskyddschef. Informationssäkerhetsklassning av system har påbörjats i och med
upphandling av nya ärendehanteringssystem.
Dataskydd. Flen har ett dataskyddsombud gemensamt med Gnesta, Oxelösund,
Katrineholm, Vingåker och Strängnäs kommuner. Flen har utarbetat en väl fungerande
organisation för dataskyddsarbetet, men det varierar mellan förvaltningarna och bolagen hur
långt de har kommit i arbetet.

Styrande dokument
Arkivreglemente finns, antaget 2015.
Arkivbeskrivningar. De som finns är inaktuella och har inte publicerats. Undantaget är den
gemensamma överförmyndarnämnden för Gnesta, Flen och Vingåkers kommuner som
nyligen antagit en arkivbeskrivning.
Informationshanteringsplaner. Enligt arkivreglementet ska varje förvaltning ta fram en
bevarande- och gallringsplan som beslutas av respektive nämnd. Arkivarien tar fram planen
tillsammans med förvaltningarna. Rutiner som brukar finnas i en informationshanteringsplan
ska hanteras separat i en form som passar förvaltningens arbetssätt, vilket kan vara
checklistor, kvalitetsledningssystem, rutindokument etc.
Samhällsbyggnadsnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden har aktuella planer
och socialnämnden är under framtagande. Överförmyndarkontoret har en aktuell
dokumenthanteringsplan som även innefattar rutiner.
Rutiner. Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen utarbetade och samlade en mängd
rutiner i samband med att bevarande- och gallringsplanen upprättades. Dessa publicerades i
på en Google Sites i väntan på ett fungerande intranät. Tyvärr kunde man konstatera att
sidan användes mycket sparsamt.
Det saknas rutiner och riktlinjer kring hanteringen av filkataloger, men när kommunen gick
över till Google Drive 2016 upprättades en rutin som pekade på att känslig information och
personuppgifter som exempelvis personnummer inte fick hanteras i Google Drive. Däremot
upprättades ingen säker lagring av den typen av information vid sidan av
verksamhetssystemen.
Dokumentreda. Styrande dokument som beslutas på politisk nivå finns publicerade på
kommunens hemsida och är sorterade utifrån handlingstyp. För att få ordning på styrande
dokument som beslutas på tjänstepersonsnivå genomfördes projektet Dokumentreda.
Tanken var att samla dessa i en Google Site för att de skulle vara lättåtkomliga och säkerställa
att enbart aktuell version var publicerad. Någon förvaltningsorganisation med ansvar för att
säkerställa underhållet av informationen på sidan har dock hittills inte upprättats.
Förmodligen kommer ansvaret att formaliseras i samband med införandet av ett nytt intranät.
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Intranät. Flens kommun har under flera år saknat ett fungerande intranät, vilket gjort det
svårt att styra verksamheten genom etablerade rutiner eller får en överblick om vad som
gäller, speciellt vad det gäller kommunövergripande riktlinjer och rutiner.
Planen är att ett nytt intranät ska finnas på plats till hösten.

Arkivorganisation
Centralarkiv. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och den dagliga hanteringen av
kommunarkivet sköts av en arkivarie. Arkivlokalerna är funktionella och ligger i källaren på
kommunhuset. I kommunarkivet finns även ett folkrörelsearkiv med omkring 450 arkivbildare.
Arkiven är förtecknade i Visual Arkiv och levererade till NAD. Det finns dock en hel del
oförtecknat material från flera omfattande städningar av närarkiv.
Centralarkivet är låst och nyckel finns i nyckelskåp där kanslienheten har tillgång till koden.
HR har tillgång till en egen arkivlokal med lönelistor och personalakter som de sköter själva,
även om informationen är levererad till slutarkiv.
Arkivorganisation. Enligt arkivreglementet utses arkivredogörare av förvaltnings- eller
bolagschef. Utgångspunkten i arkivreglementet är även att förvaltnings- eller bolagschef är
arkivansvarig om inte denne utser en annan funktion med motsvarande överblick och ansvar.
Inga beslut om arkivredogörare och arkivansvarig har dock fattats sedan det nya
arkivreglementet antogs 2015. Dock vet de som har frågor kring arkiv att de vänder sig till
kommunarkivet. Trots avsaknad av formaliserad organisation har det fungerat. Skriftliga
rutinbeskrivningar för leverans till arkivet saknas.
En formaliserad arkivorganisation är på gång och finns förmodligen på plats till hösten.

Närarkiv
Kommunen har flera funktionella närarkiv i kommunhuset och del flesta hanteras rationellt,
men utan skriftliga rutiner. I några av närarkiven är de dock ont om plats.
Socialförvaltningen centralt har två närarkiv. Individ- och familjeomsorgen genomförde en
storstädning för några år sedan och skapade ordning och reda samt nya rutiner för att
minimalt med information ska finnas handläggarnas rum. Bistånds- och avgiftshandläggarna
har ett närarkiv som är trångt, men med god struktur som gör att de hittar informationen.
Ekonomiskt bistånd har verksamhetslokaler utanför kommunhuset och saknar en bra
arkivlokal. Avslutade ärenden äldre än ett år levereras därför till kommunhuset och förvaras i
låsta plåtskåp i väntan på gallring eller leverans till slutarkivet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tre närarkiv, varav det som rymmer ärenden från miljö
och bygg är väldigt trångt. De har ett stort behov av att göra en ordentlig genomgång av
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närarkiven för att skapa ordning och reda samt göra omfattande leveranser till slutarkivet. De
behöver även hantera informationen i sina verksamhetssystem, eftersom de är på gång att
upphandla nya system och har stor mängd oavslutade ärenden, framförallt inom bygglov och
plan. Hanteringen av den analoga och digitala informationen behöver gå hand i hand och ske
i närtid, eftersom ambitionen är att ha nya verksamhetssystem på plats vid årsskiftet.
Förmodligen klarar förvaltningen inte göra en så omfattande städning med befintliga
resurser, utan behöver ta in extra hjälp.
Barn-, utbildning och kulturförvaltningen. Kommunen har nyligen byggt en ny F-6 skola
och i samband med det har tre skolor lagt ner. Ytterligare en F-6 skola har tagits över av en
privat aktör. Dessa skolor har haft genomgång av sina närarkiv inför flytt och gjort
omfattande leveranser till kommunarkivet. Övriga skolor har genomgått samma process,
även om deras verksamhet inte har förändrats. Resultatet har blivit bättre ordning på
skolornas närarkiv. Leveranserna till slutarkivet har dock inte hunnit förtecknats i sin helhet.
Den centrala förvaltningen har nyligen gjort en storstädning av sitt närarkiv.
Kommunledningsförvaltningen. Kanslienheten har efter flytt inget utrymme för sina
arkivhandlingar. Diarium och protokoll förvaras i ett vanligt kontorsrum i skåp som saknar
brandklass. HR- och ekonomienheterna har fungerande närarkiv.

Behov
Rutiner. Det finns ett behov av att se över rutiner för informationshantering och göra dessa
mer enhetliga. Förmodligen kommer frågan att aktualiseras i samband med att det nya
intranätet sjösätts. Det finns en plan för att skapa en eller flera handböcker kring
informationshantering och ärendehantering.
Bevarande- och gallringsplan. Modellen med bevarande- och gallringsplan som tas fram av
arkivarien och beslutas av kommunstyrelsen eller nämnderna behöver ses över. Det har visat
sig svårt för verksamheterna att lägga in rutiner kring informationshantering i övriga
rutindokument. Sydarkivera använder modellen informationshanteringsplan som är mycket
mer omfattande än en bevarande- och gallringsplan och det kan finnas vinster att använda
samma modell som övriga medlemmar inom Sydarkivera.
Arkivorganisation. I samband med medlemskapet i Sydarkivera finns det även ett behov av
att formalisera arkivorganisationen för att det ska bli tydligt vilka personer som har ansvar för
kontakterna gentemot Sydarkivera. Beslut i de olika förvaltningarna och bolagen är på gång.
Närakiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen har behov av resurser och vägledning för att
städningen av närarkiv och verksamhetssystem ska göras rationellt. Kanslienheten har behov
av arkivgodkänd förvaring av sina pappershandlingar.
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3. Utbildning, kompetens och kunskapsnivå
Utbildning. Kanslienheten har fått ett uppdrag att genomföra utbildningar kring
ärendeprocessen och informationshantering till hösten. Tanken är att höja kompetensen i
organisationen och få en enhetlig kunskap om hur det fungerar och vad som gäller i Flens
kommun. Ambitionen är att alla som har administrativa arbetsuppgifter ska få del av
utbildningen och att den ska bli återkommande för alla nyanställda.
Under de senaste åren har utbildningar kring ärendeprocessen genomförts, men inte något
som berört informationshantering generellt.
Nätverk för nämndsekreterare och registratorer. Fram till 2015 hade Flen en central
registratur och nämndadministration och när verksamheten splittrades upp på
förvaltningarna förlorade man till viss del en enhetlig styrning av informationshanteringen.
Som ersättning upprättade man ett nätverk för frågorna och som haft ambitionen att få till en
mer enhetlig och rationell registratur och nämndadministration. Nätverket har dock inte haft
samma mandat att styra som den centrala nämndadministrationen. Det finns en diskussion
om att återupprätta en central registratur och nämndadministration.

Stödsystem
Kompetensen inom kommunens organisation vad det gäller informationshantering varierar,
men det problem som många uttrycker är att stödsystemen för att kunna hanterar
information på ett rationellt och korrekt sätt är bristfälliga.
Intranät. Det intranät som funnits har varit svårnavigerat därför svårt att hitta informationen.
Alternativa portaler och sidor har byggts upp vid sidan om för att hantera information som
borde varit publicerat på ett intranät. Det har därför varit svårt att kommunicera regler,
riktlinjer, användartips etc. till medarbetarna och på motsvarande sätt har det varit svårt att
hitta information för att får stöd i sitt arbete.
Problemet kommer förhoppningsvis att vara avhjälpt till hösten när det nya intranätet ska
finnas på plats.
Plattformsbyte. 2016 gick kommunen från en Windowsmiljö till en Googlemiljö för e-post
och kontorsdokument. Mångas arbetsredskap byttes även ut från en PC till en Chromebook.
Många upplever att Googlemilön inte alltid stödjer ett rationellt sätt att arbeta. Det saknas
centralt fastställda arbetssätt, rekommendationer och ibland teknik för att medarbetarna ska
känna sig hemmastadda i Googlemiljön. De tekniska förutsättningarna i en Chromebook kan
ibland även göra det svårt att kommunicera effektivt med omvärlden, exempelvis att hantera
Excelfiler eller koppla upp sig mot en del videolänksplattformar.
De som har en Chromebook, men måste arbeta i ett system som kräver Windowsmiljö, är
hänvisade till en Citrixlösning för att komma åt verksamhetssystemen. Citrixmiljön upplevs
som undermålig och det är krångligt att hantera information mellan Google- och Citrixmiljön.
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En del av de verksamhetssystem som upphandlats för att kunna fungera i den nya miljön
visade sig vara nya och oprövade, vilket gör att de dras med en del barnsjukdomar.

Behov
Utvecklingen i Flens kommun går åt rätt håll, men det kommer förmodligen att ta tid att
bygga upp ett stöd som medarbetarna känner sig nöjda med.
Intranät ska vara på plats under hösten och det finns ett uttryckligt önskemål om att all
information som en medarbetare behöver ska gå att återfinns i ett forum.
Systemstöd. Plattformsbyte är en omfattande process och det finns en medvetenhet om
problemen det medfört. Idag finns en tydlig ambition att IT-utvecklingen ska vara
verksamhetsdriven, mer än innovationscentrerad.

4. Planering av dokumenthantering, redovisning av arkiv,
registrering och diarieföring
Digital informationshantering. I samband med att en central registratur och
nämndadministration infördes 2005 och Lex som ärendehantering började man skanna alla
inkommande handlingar för att kunna hantera informationen digitalt. Idag finns pappersakter
enbart för arkivering och handläggarna har inga handlingar hos sig. Undantaget är
miljöärenden, där handläggarna fortfarande hanterar pappersakter.
Byggloven skickas även på skanning när ärendena är avslutade. Efter att en akt har gallrats
och rensats skickas de till Arkiva för skanning och mikrofilmning. Informationen finn sedan
tillgänglig via en databas hos Arkiva, men det är en funktion som finns installerat endast på
ett fåtal datorer.
Inom socialtjänsten hanteras pappersaktern, eftersom verksamhetssystemet Combine inte har
kopplats till någon skanningsfunktion.
Skolhälsovårdsjournaler har hanterats helt digitalt i PMO sedan 2009 och
säkerhetsproblematiken kring skanningen har lösts genom att varje skolsköterska har en
egen skanner. Även andra delar av elevhälsan har succesivt börjat arbeta i PMO, men där
bevaras informationen fortfarande i elevakter.
E-tjänster finns inom förskole- och utbildningsverksamheten. Vuxenutbildningen arbetar till
stor del digitalt kring sina elevakter med ansökningar, kunskapstest, studieplaner etc. Betygen
arkiveras i pappersform.
Flera e-tjänster har varit under införande, men inte realiseras.
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Dokument- och ärendehantering. Det finns en väl utvecklad kultur att information ska
diarieföras inom förvaltningarna. Samma kultur återfinns inte i bolagen. Flens kommun
införde 2005 central registratur och nämndadministration och det går tydligt att se i arkivet
att kvaliteten förbättrades och ordningen blev tydligare. Från och med 2015 har
verksamheten decentraliserats och varje förvaltning sköter sin egen registratur och
nämndadministration. Decentraliseringen har gjort det svårare att styra processerna mot
enhetlighet och kvalitet. Informationshanteringen har också blivit sårbarare och resurserna
riskerar att ätas upp av andra behov hos förvaltningarna.
Det finns idag en diskussion om att återinföra central nämndadministration.

Dokumenthanteringsplaner. I jämförelse med dokumenthanteringsplaner blir bevarandeoch gallringsplanerna tydligare vad kommunstyrelsen eller nämnderna fattar beslut om,
eftersom den är mindre omfångsrik och innehåller mer av principer. Planen upprättas genom
att intervjua alla som har en roll i informationshanteringen och sammanställs av arkivarien.
Diskussioner kring informationshanteringen har förts på ledningsgrupper, APT:er och andra
relevanta forum i samband med att planen upprättats. Ambitionen har varit att formulera
generella principer kring bevarande och gallring inom verksamheterna för att planen ska bli
hållbar över tid och att ge vägledning för information som inte självklart tillhör en fastställd
process.
Detaljerade rutiner kring informationshanteringen är tänkt att hanteras i andra styrdokument
som fastställs på tjänstepersonnivå. Det har dock visat sig svårare för förvaltningarna att
inlemma informationshanteringen i övriga rutindokument. BUK-förvaltningen genomförde ett
ambitiöst projekt med att samla alla rutiner, mallar, blanketter och beskrivningar av lagkrav
etc. i en Google Site i samband med att bevarande- och gallringsplanen antogs. Tyvärr visade
det sig att siten användes mycket sparsamt. Möjligtvis hade projektet blivit mer lyckat om
informationen hade publicerats på ett intranät istället för en fristående Google Site.
I och med medlemskapet i Sydarkivera finns det anledning att se över modellen med
bevarande- och gallringsplan i Flens kommun. Det kan finnas en poäng att använda en mer
omfattande informationshanteringsplan, eftersom den modellen används av de flesta
medlemmar.

Behov
Verksamhetssystem. Flera systembyten är på gång inom kommunen som är centrala för
informationshanteringen. Det finns effektivitetsvinster att göra genom att redan vid
införandet se över att rutinerna fungerar för en helt digital informationshantering. Då
kommer verksamheterna att vara redo när det är dags att helt lämna pappersmediet.

186

DOKUMENTNAMN: NULÄGESRAPPORT FLENS KOMMUN
VERSION: 1.0

DNR: SARK/2019:80

DATUM: 2020-06-03

HANDLÄGGARE: RIA LARSSON

Bygglov. Genom att säkerställa kvalitén hos den digitala informationen i
bygglovshanteringen redan när ärendet skapas och under handläggningen, blir skanning och
mikrofilmning av ärendena hos Arkiva överflödig och förvaltningen slipper den kostnaden.
Modell för att planera informationshanteringen. Den modell kommunen väljer behöver
vara förankrad i verksamheterna. Den formella arkivorganisationen som är på gång är ett bra
forum att diskutera frågan, men ledningsgruppen är den som behöver fatta beslut.

5. Framställning av elektronisk information
IT-drift. Omläggningen av IT-miljön började 2016 när Google Suites och Chrome infördes
som plattform. Ambitionen har även varit att alla verksamhetssystem ska vara molnbaserad
och att kommunen endast driftar ett minimum av egna servrar. För många
verksamhetssystem hade avtalstiden löpt ut och behövde upphandlas. Tanken var att dessa
skulle kunna hanteras i en Google-miljö och att det primära arbetsredskapet skulle vara en
Chromebook. Det visade sig dock vara svårt. Marknaden för plattformsoberoende
verksamhetssystem är omogen och urvalet begränsat. De verksamhetssystem som infördes
var oprövade i den nya miljön och hade barnsjukdomar som gjort att användarna upplevt att
de haft dåligt systemstöd in sitt arbete.
De som fortfarande använder ett Windowsbaserat verksamhetssystem är beroende av att
arbeta i en Citrix-miljö som många upplever som instabil och med dålig bildskärmsskärpa.

Upphandling av nya system
De verksamhetssystem som upphandlats efter plattformsbytet har varit: Ekonomisystem –
Unit4, kartsystem och GIS – Geosecma for ArcGIS, verksamhetssystem för socialtjänst, vård
och omsorg – Combine, barnomsorgs- och elevadministration med tillhörande verktyg för
pedagoger, elever och vårdnadshavare – IST Skola, Unikum och Skolan 24.
Kommande upphandlingar är ärendehanteringssystem för plan- och bygg, miljö och generell
ärendehantering. Upphandlingen kommer att ske i tre olika delar och ambitionen är att
integrera dessa för att få en smidig nämnd- och ärendehantering. Kraven i upphandlingen är
att verksamhetssystemen ska vara plattformsoberoende och fungera på Chromebooks.

Gamla system i drift. Förutom det gamla kart och GIS-systemet är alla nyligen utbytta
verksamhetssystem fortfarande i drift för att kunna kontrollera tidigare information. De
viktigaste avställda verksamhetssystemen är Procapita för skolan och för social, vård och
omsorg.
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För Procapita Skola konverterades all informationen över för vuxenutbildningen, men för
ungdomsskolan enbart aktuella elever. För att kunna hantera betygsförfrågningar krävs
regelbundna sökningar i Procapita. Vuxenutbildningen upplever inte konverteringen helt
pålitlig, vilket gör att det gamla systemet behövs för att kontrollera betygsförfrågningar även
för dem.
När socialförvaltningen gick över till Combine gjordes enbart den mest grundläggande
överföringen av information, eftersom handläggarna gjorde arbetet manuellt. Ett antal
handläggare har tittbehörighet till Procapita, men för övrig hanteras inte systemet. Ingen
gallring eller uppdatering sker.
Det fanns långt framskridna planer för att föra över ekonomiinformationen till ett e-arkiv
istället för att drifta det gamla systemet. Men överföringen realiserades aldrig.
Ambitionen vid upphandlingen av ärende- och dokumenthanteringssystem som ska ersätta
Lex och Ecos är att alla information konverteras över till de nya systemen.

Filkataloger. I samband med att kommunen gick över till Google som plattform fördes de
tidigare filkatalogerna över till Google Drive. Strukturen och behörigheterna behölls och det
var upp till varje verksamhet att städa katalogerna innan överföring.
Filhanteringen i Google fungerar, även om det fortfarande finns en viss osäkerhet kring
hanteringen. Bristen skulle kunna avhjälpas genom att utarbeta en form av metodbok för hur
delningar, filer och dokument hanteras i Googlemiljön, vilket inte gjordes vid införandet.

Behov
Googlemiljön. IT-miljön har varit en källa till stor frustration sedan plattformsbytet. De flesta
hade en önskan om att enbart fortsätta göra det man brukade, men upplevde att man var
utelämnad till att själv hitta funktionella sätt att hantera de nya verktygen. Något som de
flesta saknar både intresse och tid att göra.
Det finns en efterfrågan efter tydliga instruktioner hur man bäst arbetar i Googlemiljön och
centrala installationer av de program som kan behövas i en normal kontorsIT-miljö.
Filhanteringen i Google Drive kan även behöva ses över, eftersom det fortfarande finns en
osäkerhet kring vad som händer med informationen vid olika åtgärder.
Verksamhetssystem. Det tar tid att utarbeta ett effektivt handhavande av nya
verksamhetssystem. Ambitionen är att gå mot helt digitala arbetssätt och till viss del handlar
det om teknik, men även att användarna känner sig trygga och hemtama i sina
verksamhetssystem. Vid införandet av nya verksamhetssystem är det viktigt att välja
funktioner och arbetssätt som stödjer en helt digital informationshantering för att underlätta
processen när det är dags att ta det steget.
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Det finns god potential i Flens kommun för att gå över till ett helt digitalt arbetssätt, eftersom
pappersmediet enbart använts för backup inom flera verksamheter.

6. Gallring
Verksamhetssystemen. Det sker ingen gallring i verksamhetssystemen idag. De system som
skulle behöva gallras är Procapita inom socialförvaltningen, där den lagstadgade gallringen
av informationen inte gjorts under flera år.
Gallring av pappershandlingar fungerar utifrån de fastställda gallringsföreskrifterna. Men
eftersom gallring inte sker i verksamhetssystemen, blir den inte fullständig.

Behov. Det finns ett behov av att förändra synen på gallring från att det handlar om
pappershandlingar som gallras och hanteras utifrån ett arkivperspektiv. Information i
verksamhetssystem och pappershandlingar behöver hanteras parallellt.
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Nulägesanalys
I det förberedande arbetet inför anslutning till Sydarkivera genomförs en nulägesanalys när
det gäller arkiv- och dokumenthantering hos ansökande kommun. Deltagande på mötet ska
vara personal som kan svara på frågor om arkiv och dokumenthantering. Önskemål är att
följande roller deltar under dagen: kanslichef/administrativ chef, arkivarie,
arkivföreståndare, registrator. Även IT-chef och informationssäkerhetsansvarig kan behöva
delta under delar av dagen.
Insamlade av uppgifter sker i samband med besök på plats hos anslutande kommun.
Formuläret för nulägesanalys fylls i av Sydarkiveras personal i samband med besöket.
Ord markerade med kursiv text i frågeformuläret finns med i ordlistan sist i frågeformuläret.
Frågeformulär
1.

Övergripande

Noteringar

1.1

Anslutande kommun:

Flens kommun

1.2

Frågeformulär ifyllt av:

Ria Larsson, kommunarkivarie

1.3

Kontaktuppgifter:

ria.larsson@flen.se
0157-43 00 34

1.4

Datum:

Se bilaga.

1.5

Närvarande vid besöket (namn och titel):

Se bilaga.

2.

Organisation och ansvar

Noteringar

2.1

Kontaktuppgifter till kontaktpersoner och

Meddelas senare.

intressentgrupper.
2.2

Finns det någon utsedd

Jessica Hassanbegovic, jurist

informationssäkerhetsanvarig?

Jessica.hassanbegivic@flen.se

Om inte, tror ni att er kommun kommer att

0157-43 00 38

behöva stöd med detta via Sydarkivera
(anslutande tjänst)?
2.3

Finns det något utsett PUL-ombud/

Ja, gemensamt dataskyddsombud med

dataskyddsombud?

fem andra Sörmlands-kommuner.

Om inte, tror ni att er kommun kommer att

Inte aktuellt med extra stöd i nuläget.

behöva stöd med detta via Sydarkivera
(anslutande tjänst)?
2.4

Finns arkivreglemente? Antaget när?

Arkivreglemente antaget 2015.
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Finns andra kommunövergripande styrande

Inga centralt fastställda dokument.

dokument (t ex riktlinjer för hantering av
sekretessinformation, registrering,
arkivhandbok m.m.)?
2.5

Det finns möjlighet att överlämna även det

Nej.

analoga arkivansvaret till Sydarkivera som en
anslutande tjänst. Funderar ni på att
överlämna hela arkivmyndighetsansvaret till
Sydarkivera?
2.6
2.7

Vem är ansvarig chef för den centrala

Sara Molander, utrednings- och

arkivfunktionen?

strategichef, sara.molander@flen.se

Hur är den centrala arkivorganisationen

Arkivarie ansvarar för kommunarkivet.

organiserad (arkivarie, arkivassistent,
arkivföreståndare)?
2.8

2.9

Hur ser kommunens arkivorganisation ut?

Förvaltningschef/VD är arkivansvarig

Finns utsedda arkivansvariga?

om inte denne har utsett någon annan.

Finns

Arkivansvarig ska utse arkivredogörare.

utsedda arkivombud/arkivredogörare på

Inget som gjorts under de senaste åren.

förvaltningar och bolag?

Ny arkivorganisation på gång.

Hur är centralarkivets status (utrymme,

Centralarkivet finns i källaren på

placering, lokalens status, behov)?

stadshuset och är byggda för att
fungera som arkiv. Statusen och
ordningen är god, men det finns en hel
del oförtecknat material.

2.10 Finns fastställda rutiner för att upprätthålla

Som regel fungerar rutinerna

säkerhetsnivå för centralarkiv, närarkiv och

tillfredsställande, men de är inte

dokumentskåp (stängd och låst dörr, släckt

nedskrivna.

ljus och hantering av nycklar)?
2.11 Finns planer på organisatoriska förändringar Inga större organisationsförändringar
(omorganisationer, uppgradering eller

planeras.

uppdatering/införande av nya

Se bilaga för information om IT-miljö

verksamhetssystem) som kan påverka

och verksamhetssystem.

kommunens arkiv- och
informationshanteringen?
Om ja, ge en kort beskrivning av
förändringen av vilka system det gäller.
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2.12 Har ni någon annat att tillägga om

Se bilaga för mer information. Speciellt

organiseringen av er informationsförvaltning brist på fungerande intranät har
och er arkivhantering?

påverkat informationsförvaltningen.

3

Utbildning, kompetens och kunskapsnivå Noteringar

3.1

Hur upplever ni att kunskapsnivån om arkiv

Se bilaga för mer information. Brist på

och informationshantering är inom er

fungerande intranät och stödsystem har

organisation?

varit problematiskt.

Om låg, vilka brister upplevs som akuta?
3.2

Genomförs utbildning eller introduceras

Utbildningar är under utarbetande.

nyanställda när det gäller arkiv och

Tidigare har det hållits en del

dokumenthantering (t ex i samband med

utbildningar kring ärendehantering med

introduktion för nyanställda eller nya

fokus på den politiska beslutsprocessen.

politiker)?
3.3

Genomförs utbildning eller introduktion av

Nej.

nyanställda när det gäller arkiv- och
dokumenthantering?
3.4

Genomförs löpande

Se bilaga för mer information. Insatser

kompetenshöjning/utbildning för

för kompetenshöjning har gjorts i

arkivansvariga och arkivombud?

samband med att en ny bevarande- och
gallringsplan upprättats.

3.5

Vilken typ av utbildningar eller andra

Att vi hanterar våra nya

kompetenshöjande åtgärder skulle ni vilja

verksamhetssystem på rätt sätt.

ha?
4.

Planering av dokumenthantering,

Noteringar

redovisning av arkiv, registrering och
diarieföring
4.1

Finns gemensamma rutiner för registrering

Ingen gemensam rutin, men en praxis

av allmänna handlingar och i så fall vilka?

från det att man hade en central
registrering och som man försöker
upprätthålla genom ett nätverk.

4.2

Används klassificeringsschema eller

SKL:s gamla diarieplan från 1980-talet.

diarieplan? Om ja, ange version om sådan
finns.
4.3

Finns ett gemensamt dokument- och

Lex. Används även av samhälls-

ärendehanteringssystem? Om ja, vilket?

byggnad, förutom miljö, som använder
Ecos.
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Har någon/några verksamheter övergått till

Allt har skannats in i Lex sedan 2005

digitala akter? Om ja, skannas alla analoga

och handläggningen sker enbart

handlingar in i akterna?

digitalt. Akterna är arkivexemplar som
enbart registratorer hanterar.
Inom miljö – Ecos1 och
socialförvaltningen – Combine skannas
inte inkommande information.

4.5

4.6

Har kommunen fattat eller funderar på att

Nej, men det är en ambition i och med

fatta beslut om att övergå till helt digital

att vi ska införa ett nytt system. Ingen

ärendehantering? Om ja, finns utredning?

utredning eller beslut.

Finns dokumenthanteringsplaner/

Ja, men flera är inte aktuella. Barn-,

informationsplaner?

utbildning- och kulturnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden har aktuella
planer.

4.7

Finns rutiner för att hålla planerna aktuella?

Nej. Ambitionen är dock att bevarandeoch gallringsplanerna som görs idag
ska vara så pass principiella att
gallringsbesluten inte ska behöva
uppdateras så ofta.
Rutiner kring informationshantering
ansvarar verksamheterna själva för.

4.8

Hur arbetar ni för att planen ska följas av alla Nätverksträffar för nämndsekreterare
som hanterar allmänna handlingar?

och registratorer. Utbildningar i
ärendeprocessen för handläggare.

4.9

Har en klassning av informationsmängderna Nej, men det är ett arbete som ska
gjorts enligt matris gällande konfidentialitet, påbörjans under våren.
riktighet, tillgänglighet och sårbarhet
(informationssäkerhet)?

4.10 Finns arkivbeskrivningar/beskrivning av

Arkivbeskrivningar saknas eller är

myndighetens allmänna handlingar

gamla. Ambitionen är att den

Om ja, kompletteras de fortlöpande?

inventering av informationstillgångar
som ska göras inom
informationssäkerhetsarbetet ska
återfinnas i arkivbeskrivningen.

4.11 Tillgängliggörs arkivbeskrivningarna

Nej.

internt/externt?
4.12 Är centralarkivets handlingar förtecknade?

Ja, förtecknat i Visual Arkiv.

Är förteckningen digital eller på papper?
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Tillgängliggörs arkivförteckningarna

Tillgängliggjort via NAD.

internt/externt?
5

Framställning av elektronisk information

Noteringar

5.1

Finns en aktuell systemlista över alla IT-

Oklart. Men det är kommunens

system som ni använder i verksamheten och ambition att registrera i Systemkartan.
som hanterar allmänna handlingar?
5.2

Har ni genomfört någon detaljerad

Fanns ett förslag, men som aldrig

systeminventering (ansvar, roller,

diskuterades eller fastställdes.

aktuella/inaktuella system)
5.3

Hur hanteras driften, det vill säga

Blandat. Ambitionen med de nya

serverinstallationer, säkerhetskopiering

systemen är att det ska vara

(backup), felsökning mm (egen IT-avdelning, molntjänster och några

5.4

kommunens IT-avdelning, externt företag

verksamhetssystem är det; ekonomi,

eller myndighet, molntjänst)?

lön, Extens, Combine och några

Om extern drift, finns det avtal?

småsystem. Mycket är dock kvar i egen

Hur ser avtalen ut och var finns de?

drift. Avtal finns och är registrerade.

Har ni några gamla IT-system eller databaser Procapita både socialförvaltningen och
som inte längre används i verksamheten

BUK, ekonomisystemet.

(system som användes dagligen och gamla
system som är inaktiva)?
5.5

Finns behov av att ”släcka ned” gamla

Ja, Procapita och ekonomisystemet.

system? Om ja, inom vilka
verksamhetsområden?
5.6

Ställer ni vid krav när det gäller hantering

Ja.

och uttag av information (registrering,
gallring och avställning för långsiktigt
bevarande) vid upphandling och utveckling
av IT-system?
5.7

Vet ni om någon av era verksamheter

Övergripande dokument och

planerar att köpa in nya IT-system eller byta ärendehanteringssystem samt system
ut ett befintligt IT-system som lagrar och

för bygg och miljö.

hanterar information (allmänna handlingar)?
5.8

Om det är ett befintligt system som ska bytas Konvertering eller mellanarkiv.
ut - hur har ni tänkt göra med informationen
(utskrift på papper, konvertering,
mellanlager, verksamhetsnära arkiv eller
överlämna till slutarkiv)?
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Finns rutiner för att hantera dokument på till Nej. Se bilaga.
exempel intranät eller kataloger på filserver
(hemmakataloger och gemensamma
mappar)?

5.10 Finns det en organisation för förvaltning av

Det finns utsedda systemansvariga och

organisationens system (ansvar och

systemförvaltare. Det är dock inte

rollbeskrivningar)?

fastställt de olika rollernas ansvar.

5.11 Finns det någon lösning för verksamhetsnära Nej, endast för bygglov. Arkiva Lite.
arkiv eller mellanarkiv (arkiveringsmodul,
avställningsfunktion eller liknande)?
6

Gallring

Noteringar

6.1

Finns några kommungemensamma

Nej, men ska finnas i kommunstyrelsens

(övergripande) gallringsbeslut?

plan.

Sker gallring utifrån fastställda

Troligen. Finns information om att man

dokumenthanteringsplaner?

ska föra gallringsprotokoll, men har inte

6.2

begärt det.
6.3

Finns gemensamma riktlinjer för planerad

Nej, gallringen i systemen är eftersatt.

gallring i verksamhetssystem och i
dokumentmappar på egna och
gemensamma lagringsytor?
7

Återlämnande, överlämnande och utlån av Noteringar
handlingar

7.1

Använder kommunens verksamheter privata Kolla soc. IFO möjligtvis. Komvux, vet
utförare?

inte om det är avtalat eller om det är

Om ja, finns avtal rörande

praxis att skicka betygen. Problem att

informationshanteringen?

de inte verifierar att betygen kommit
fram och är registrerade.

7.2

Sker återlämnande och överlämnande av

Diskuterar LOV inom socialtjänsten,

handlingar till annan myndighet eller

men inget som är beslutat än.

enskild
(t ex vid omorganisation och privatisering av
verksamhet)?
7.3

Fattas beslut om avhändande/utlån i

Nej.

fullmäktige?
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Noteringar
Se bilaga.
Bestämmelser
Arkivvården i kommuner, landsting och regionförbund ska skötas enligt
Arkivlagen 1990:782
Arkivförordningen 1991:446
Arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige
Ordlista
Allmän handling

Juridisk term för att beteckna handling som förvaras hos en
myndighet och som dessutom antingen inkommit dit eller
upprättats där.
Allmänna handlingar kan innehålla uppgifter som är offentliga
eller hemliga (sekretessbelagda). En handling anses inkommen
då den anlänt till myndigheten eller till en behörig
befattningshavare och upprättad då den expedierats eller på
annat sätt färdigställts.
Allmänna handlingar är till exempel:
- Registerpost i lista, förteckning eller databas där uppgifter
skrivs in fortlöpande
- Journalanteckning
- E-post eller andra meddelanden/inlägg som skickas från en
medborgare, ett företag eller en annan myndighet (inom eller
utom kommunen)
- E-post eller andra meddelanden/inlägg som skickas ut
(expedieras)
- Protokoll som justeras
- Rapporter, rutinbeskrivningar och andra dokument som
färdigställts

Arkivansvarig

Roll som har formellt ansvar för arkivet hos en myndighet
(nämnd eller kommunalt företag)
Arkivansvaret på myndigheten regleras i arkivreglemente eller
motsvarande. Vanligtvis förvaltningschefen om myndigheten
inte har utsett någon annan.

Arkivbeskrivning

Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en
myndighets arkiv och informationshantering.
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Kallas också beskrivning av allmänna handlingar.
Arkivbeskrivningen beskriver myndighetens verksamhet och
organisation och hur det har förändrats, samt sökingångar,
bestämmelser om sekretess och gallringsregler.
Gallring

Avlägsna och förstöra handlingar eller uppgifter i arkiv,
vanligen enligt fastställda regler och rutiner.
Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar eller vidta andra åtgärder med handlingarna som
medför
- förlust av betydelsebärande data,
- förlusta av möjliga sammanställningar,
- förlust av sökmöjligheter, eller
- förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet
Konvertering kan innebära gallring om det inte längre går att
sammanställa samma rapporter som innan. Om en elektronisk
handling med digital signatur skrivs ut gallras möjligheten att
bedöma handlingens autenticitet.

Informationsförvaltning

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska
hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras.
Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa,
avgränsa och skydda information. I informationsförvaltning
ingår:
- Postöppning (brev och inkorgar i t.ex. e-postsystem eller
sociala medier)
- Registrering
- Val av material och metoder för att framställa handlingar
- Avgränsning, strukturering och beslut om
bevarande/gallring
- Vård och skydd (system och lokaler)
- Att hålla handlingar/uppgifter åtkomliga så att de kan
tillgängliggöras
Kan också benämnas arkivvård.

Klassificeringsschema

Systematisk struktur för att knyta information till sitt
verksamhetssammanhang.
Används i arkivredovisning för att strukturera till exempel
diarieplan eller förteckningsplan efter verksamhetens
processer.
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Bilaga till nulägesrapport Trosa kommun
1. Inledning
Nulägesanalysen i Trosa kommun har gjorts under två dagar. Under dessa dagar har vi träffat
representanter från alla kontor och bolag inom Trosa kommun.
Nulägesanalysen är gjord av Ria Larsson, projektledare för anslutningen till Sydarkivera av
Sörmlandskommunerna. Med på mötena har även varit Emma Svedin, nämnd- och
bolagssekreterare och arbetar med anslutningen av Trosa kommun, samt på Martin Snygg,
ansvarig för kommunens digitaliseringsprojekt och dataskyddsombud samt Linda Näslund,
registrator på kommunkontoret.
Bilagan följer samma struktur som frågorna i nulägesrapporten.

2. Organisation och ansvar

Deltagare på nulägesanalysen
Kultur och fritid: Anneli Bradley, fritidsgårdschef, anneli.bradley@trosa.se, Sara Fältskog
Eldros, kultur- och föreningschef, sara.faltskogeldros@trosa.se och Klar Jättner,
kulturskolechef, klas.jattner@trosa.se
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Vård- och omsorgskontoret: Sejla Salkic, kvalitetschef, sejla.salkic@trosa.se,
avgiftshandläggare och arkivredogörare: Anette Johansson, anette.johansson@trosa.se och
Annette Flak, annette.flak@trosa.se och Örjan Svensson, systemförvaltare,
orjan.svensson@trosa.se
Miljöenheten: Susanne Wase Smith, miljöchef, susanne.wasesmith@trosa.se och Helen Boo,
administratör samhällsbyggnadskontoret, helen.boo@trosa.se
Samhällsbyggnadskontor: Pia Lindbäck, bygglovsansvarig, pia.lindback@trosa.se och
Helena Boo, administratör.
Socialkontoret: Liselott Högfors, assistent, liselott.hogfors@trosa.se, Carina Andersen,
administrativ assistent, carina.andersen@trosa.se och Ola Nordqvist, verksamhetsutvecklare,
ola.nordqvist@trosa.se
Skolkontoret: Pierre Palmehed, IKT-samordnare och systemförvaltare,
pierre.palmehed@trosa.se, Sandra Berwing, nämndsekreterare, sandra.berwing@trosa.se och
Anneli Eriksson, utbildningssekreterare, anneli.eriksson@trosa.se
Kommunkontoret: Helena Edenborg, kanslichef, helena.edenborg@trosa.se, Emma Svedin,
nämnd- och bolagssekreterare, emma.svedin@trosa.se, Martin Snygg, IT-tekniker,
digitaliseringsprojekt, martin.snygg@trosa.se och Linda Näslund, Registrator,
linda.naslund@trosa.se
Teknik och service: Peder Loqvist, ingenjör tekniska enheten, peder.loqvist@trosa.se
Trobo – Trosabygdens bostäder AB: Lena Corneliusson, ekonom,
lena.corneliusson@trobo.se
Trofi – Trosa fibernät AB: Henrik Borgsjö, projektledare, Henrik.Borgsjo@trofi.se och
Tommy Biserud, IT-chef och VD, tommy.biserud@trofi.se.

Informationssäkerhet. 2008 antogs en riktlinje för informationssäkerhet och därefter
gjordes en hel del arbete kring frågan. En revidering av riktlinjen ska fastställas inom kort och
tanken är att göra ett omtag kring arbetet. Informationssäkerhetsarbetet kommer att bygga
på och utvecklas utifrån GDPR-verksamheten. Planen är att behandla informationssäkerhet på
APT:er framöver. Frågor kring informationssäkerhet finns med i interkontrollen.
Vård- och omsorgskontoret har arbetat med informationssäkerhet utifrån SKR:s klassa.

Dataskydd. Trosa har utarbetat en väl fungerande verksamhet och organisation för GDPRarbetet. Det finns två dataskyddsombud och alla förvaltningar och bolag har utsedda GDPRambassadörer. Arbetet kring GDPR har varit kvalitetshöjande för informationshanteringen.
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Styrande dokument
Arkivreglemente finns antaget 2001.
Arkivbeskrivningar finns inte några aktuella.
Dokumenthanteringsplaner. De flesta dokumenthanteringsplaner är mellan 5 och 8 år
gamla och följer till stor del de gallringsråd som ges ut av SKR. Det varierar mellan
förvaltningarna huruvida planerna är kända och används inom förvaltningarna eller inte.
En grupp inom kommunen har börjat arbeta med VerkSAM Plan för att uppdatera planerna.
Det skiftar mellan förvaltningarna hur långt de kommit, men ambitionen är att alla planer ska
uppdateras utifrån VerkSAM Plan inom den närmaste tiden.
Nämnderna har delegerat till produktionschef (förvaltningschef) att fastställa
dokumenthanteringsplanen.
Övriga gallringsbeslut. I alla dokumenthanteringsplaner finns gallringsbeslut för information
av tillfällig eller ringa betydelse samt att gallra information som överförts från ett medium till
ett annat.
Rutiner. Finns en handbok för dokumenthantering som nyligen har uppdaterats. Handboken
tar i första hand upp lagar, regler och principer som gäller för dokumenthantering.

Arkivorganisation
Centralarkiv. Det finns ett mindre centralarkiv i kommunhuset och som sköts av kansliet. Det
finns även arkivlokaler i ett skyddsrum på en skola. Centralarkivet innehåller ett mindre antal
föreningsarkiv. Arkiven är förtecknade i Visual Arkiv, men inte levererade till NAD. Trosa tog
tidigare hjälp från Arkiv Sörmland för att ordna och förteckna, men har inte haft den hjälpen
under ett antal år. Redan existerande serier har fyllts på, men inga nya serier eller arkiv har
skapats.
Det som idag är Trosa kommun var en del av Nyköpings kommun mellan 1971 och 1991 och
mycket arkivmaterial från de tidigare kommunerna finns kvar hos stadsarkivet i Nyköping.
Arkivorganisation. Nämnderna och kommunstyrelsen har delegerat arkivansvaret till
produktionschef och i vissa fall vidare till enhetschef i delegationsordningen. Arkivansvarig
ska utse arkivredogörare.
Vård- och omsorgskontoret har utsett arkivredogörare för alla verksamheter inom kontoret
och beställt en utbildning av Sydarkivera för dessa. Inom de flesta andra kontor finns
personer som uppfyller rollen som arkivredogörare, men som inte fått ansvaret formellt
fastställt.
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Närarkiv. De olika kontoren i Trosa sitter utspridda i flera olika byggnader. De flesta har
fungerande närarkiv som uppfyller kraven på säker och brandklassad förvaring. Det finns
även tillräckligt med utrymme för att hålla en god ordning.
Kommunkontorets kanslienhet har dock ett trångt närarkiv och handläggare, sekreterare och
registrator saknar en godtagbar förvaring av handlingarna på sina rum. I dagsläget ligger de i
öppna hyllor. De skulle behöva låsbara och brandklassade skåp för handlingarna.
Trobo har bristfällig arkivförvaring, både vad det gäller i det egna kontoret och i en källare på
ett hyreshus. På kontoret förvaras handlingarna i ett vanligt förråd på öppna hyllor och
detsamma gäller källarlokalen. Speciellt handlingarna i källarlokalen riskerar att bli förstörda
vid en eventuell incident som brand eller vattenskada.

Behov
Formell arkivorganisation. Arkivansvariga behöver utse arkivredogörare för att ge dessa ett
formellt ansvar för sitt uppdrag. Genom ett formellt uppdrag blir det enklare att ställa krav på
mandat, resurser och kompetens för att kunna genomföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt.
Säker förvaring hos kanslienheten. Kommunkontoret behöver införskaffa låsbara och
brandklassade skåp för förvaring av handlingar som handläggare, sekreterare och
registratorer använder i sin dagliga verksamhet. Det behöver inte finnas skåp på varje enskilt
rum, men det ska vara lätt åtkomligt för att inte handlingarna i onödan ligger öppet.
Centralarkivet är trångt, men det skulle förmodligen kunna lösas genom att se över
möjligheterna att förvara gallringsbar information i ett annat utrymme i väntan på gallring.
Trobos arkiv behöver se över sin arkivförvaring för att säkerställa att handlingarna förvaras
på ett säkert sätt. Om verksamheten behöver stöd i frågan, kan Sydarkivera genomföra en
händelsestyrd tillsyn på arkivlokalerna. Tillsynen resulterar i en rapport med åtgärdsplan för
att säkra informationen och kan användas som stöd för ledingen att fatta bra beslut i frågan.
VerkSAM Plan innehåller mycket matnyttigt, men kan vara svår att hantera för att få
instruktionerna kring informationshanteringen användbara. Yammer finns naturligtvis
tillgängligt, men det kan vara en idé att organisera ut workshops tillsammans med de andra
kommunerna som är på väg in i Sydarkivera för att hitta bra arbetssätt.
Hjälp att ordna och förteckna. Det finns ett önskemål om att köpa anslutande tjänster från
Sydarkivera för att ordna och förteckna arkivinformation.
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3. Utbildning, kompetens och kunskapsnivå
Generellt beskriver de flesta att medarbetarna har den kompetens de behöver inom sitt
område, men det finns alltid ett värde i att öka den generella kunskapen kring
informationshantering. Från centralt håll finns ett önskemål om att kunna styra hanteringen
av information på ett tydligare sätt. Till viss del har man kommit en bit på vägen genom
arbetet kring GDPR som många beskriver som kompetenshöjande. Inom GDPR-arbetet finns
en organisation och tänkande som kan vara framgångsrikt att bygga vidare på.
Kommunen har inga systematiska utbildningar kring informationshantering för nyanställda.
Kansliet träffar de som kommer att skriva ärenden till nämnd för att informera hur det
fungerar. Vård- och omsorgskontoret har introduktionsutbildningar för nyanställa och som
tar upp delar av de lagar och regler som gäller för informationshanteringen, som sekretess,
personuppgifter, meddelarfrihet, att skriva i en social journal etc.
De flesta uppger att de vet var de ska vända sig med frågor kring informationshanteringen;
en del tar kontakt med kansliet, medan andra har personer inom det egna kontoret som kan
ge svar.
Det som skulle behöva förstärkas är kunskapen kring diarieföring och registrering. Idag
registreras i första hand nämndhandlingar och mycket lite av andra allmänna handlingar.
Därför är det svårt att veta vilka allmänna handlingar som finns i Trosa kommun och
kommunens information har inte alltid den transparensen som offentlighetsprincipen
förutsätter. Kompetenshöjningen bör dock gå hand i hand med ett bättre systemstöd för
registrering och dokumenthantering.

Behov. För att börja registrera mer av allmänna handlingar och lämna filkatalogerna, kan det
krävas en förändring av den administrativa kulturen inom kommunen. Kompetenshöjande
åtgärder kommer förmodligen att behövas och där det är viktigt att förmedla nyttan för
medarbetarna av registrering och diarieföring.

4. Planering av dokumenthantering, redovisning av arkiv,
registrering och diarieföring
Digital informationshantering. Trosa har stort utbud av e-tjänster, men de flesta är inte
kopplade till ett verksamhetssystem. Den information som behöver hanteras i ett
verksamhetssystem hanteras manuellt, i vissa fall även i pappersform. Övrig information
hanteras i e-tjänsteplattformen.
Få verksamhetssystem kan hantera skanning och de som lägger in filer digitalt i systemen gör
det genom att använda andra funktioner i systemet. Exempelvis vård- och omsorgskontoret
som för att undvika att känslig information hamnar på gemensamma lagringsytor skannar till
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ett USB-minne som flyttas till en dator där man lägger in filen. Efter överföringen raderas filen
från USB-minnet. Kansliet drar in filer från andra lagringsytor i ärendehanteringssystemet för
registrering.
För att skanning ska kunna fungera smidigt behöver fler verksamhetssystem bytas ut eller
uppgraderas. Inom social-, vård- och omsorgsverksamheterna behöver det även finnas en
funktion för att skanna direkt till systemet utan mellanlagring på gemensamma servrar.
Miljöenheten har dock nyligen uppgraderat till Ecos2 och kommer att få möjlighet att skanna
till systemet. Uppgraderingen skapar även möjlighet att koppla till e-tjänster.
Det är möjligt att söka bygglov via en e-tjänst, men handläggningen sker till stor del med en
pappersakt som underlag. När ett ärende avslutas, rensas och gallras akten för att skickas för
skanning. Information om avslutade bygglov söks i AGS e-arkiv. Informationen är även
åtkomlig via verksamhetssystemet ByggR. Hanteringen av bygglov skulle kunna rationaliseras
genom möjligheten att själva kunna skanna till systemet redan när ett bygglovsärende
upprättas. Det skulle även minska kostnaderna för att extern skanning.
Elevhälsan arbetar helt digitalt i PMO sedan flera år på samma sätt som övriga
Sörmlandskommuner.

Dokument- och ärendehantering. För ärendehantering använder Trosa en äldre version av
Vismas Ciseron, men som i organisationen går under namnet Diabas. Registreringen sker
centralt och i första hand är det handlingar som är underlag för politiska beslut som
registreras. Till viss del saknas en kultur att registrera information för att det utgör en allmän
handling och som förmodligen hänger samman med ett bristande systemstöd för att
registreringen ska ge ett mervärde för medarbetarna. Få arbetar i systemet och har möjlighet
att söka diarieförd information.
Nämndsammanträdena är digitaliserade, men sammanställning av kallelse och utskick sker
manuellt utan systemstöd.
Vissa typer av ärenden handläggs helt utan systemstöd. Detaljplaner, bostadsanpassning,
parkeringstillstånd, skolskjuts, en del avtal, upphandling, projekt etc. handläggs utan
systemstöd och informationen sparas i filkataloger. Endast det som ska redovisas till nämnd
eller behandlas politiskt registreras.
Resultatet blir att mycket som borde registreras lagras i filkataloger och i pärmar. Det blir
svårt att söka information och den digitala lagringen blir såbar genom att filer lätt kan
raderas, förändras eller flyttas. Det är även svårt att uppnå den transparens som
offentlighetsprincipen kräver om stor del av informationen hanteras i filkataloger.
Det finns en plan att upphandla nytt ärende- och dokumenthanteringssystem och ett nytt
systemstöd är en förutsättning för att förändra hanteringen av allmänna handlingar – från att
lagras i filkataloger till att diarieföras. För att förändra kulturen kring registrering är det
betydelsefullt att ett nytt system får en bred användning och att användarna ser nyttan av att
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kunna söka och återanvända information som finns i systemet. Ett ändamålsenligt systemstöd
är också viktigt för att kunna skapa en bättre central styrning av informationshanteringen och
underlätta arkivering av allmänna handlingar.

Dokumenthanteringsplaner. Arbetet med VerkSAM Plan kan också vara ett stöd för att
komma till rätta med den stora mängd information som hanteras i filkataloger, eftersom den
innehåller rekommendationer kring vad som ska diarieföras och vad som kan hanteras på
annat sätt.
I de nuvarande dokumenthanteringsplanerna finns det bra generell information kring
informationshantering och hur det fungerar i Trosa kommun. Informationen kan utvecklas
och kompletteras med den information som finns i VerkSAM Plan. Det som även bör behållas
i kommande planer är gallringsbesluten av information av tillfällig och ringa betydelse samt
överföring till annat medium. Beskrivningarna av hur det ska tolkas är tydliga och
funktionella.

Behov
Skanning. För att kunna upprätta digitala arbetsflöden krävs att pappersbunden information
kan skannas till verksamhetssystemen. När ett nytt system inrättas är det därför bra att redan
från början kvalitetssäkra både teknik och rutiner kring skanning. Målsättningen bör vara att
skanningen uppfyller de krav som ställs för ett helt digitalt arbetssätt. Det kommer att
underlätta för verksamheterna den dag de är redo att lämna pappershanteringen.
Kvalitetssäkring av skanningen handlar om upplösning, filformat, kontroll av läsbarhet, antal
sidor, korrekt registrering etc.
För social-, vård- och omsorgskontoren och övriga verksamheter som hanterar känslig och
sekretessbelagd information behöver man säkerställa att skannad information inte
mellanlagras på ett som gör att obehöriga kan komma åt informationen.
Systemstöd. Rutinerna kring registrering av allmänna handlingar behöver förstärkas, men det
bör gå hand i hand med att införa ett bättre systemstöd. Användarna av ett dokument- och
ärendehanteringssystem behöver även bli fler inom kommunen för att få ut nyttan av en
ökad registring. Genom ett system som kan säkerställa att informationen är korrekt och är
ordnat på ett sätt som gör det enkelt att söka och återanvända informationen får
registreringen ett mervärde för användarna. Det förenklar även arkivering av
bevarandeinformation.
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5. Framställning av elektronisk information
IT-drift. Trosa kommun har egen IT-drift och det är ett medvetet val utifrån
säkerhetsaspekten, men det finns samtidigt tendenser att gå mer mot molntjänster.

Upphandling av nya system. Trosa har ett antal digitaliseringsprojekt som handlar om att
modernisera sitt systemstöd. Ekonomisystem ligger ute för upphandling och målet är att
kunna arbeta mer digitalt efter ett systembyte. Lite längre fram i tiden ligger upphandling av
nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Procapita för skolan och lärplattform kommer
att upphandlas i och med att Procapita blir Education. Efter att upphandlingen av
ekonomisystem ska man även se över systemet för föreningsstöd och lokalbokningar.
Flera verksamheter kommer säkerligen att behöva börja arbeta i nya eller grundligt
uppgraderade system inom en ganska nära framtid.

Gamla system i drift. Det mest akuta systemet att ta hand om är ett äldre lönesystem,
Hogia, från tidigt 90-tal och som behövs ibland för att räkna ut pensioner. Systemet finns
enbart på en dator, där det både saknas användarkunskap och möjligheter att uppdatera
program och operativ.
Tekniska har ett ritningsarkiv som inte tillförs ny information. De tittar på system som kan
hantera fastighetsinformation och när ett sådant system är på plats kommer man att
konvertera över informationen.
Generell kommer systembyten och uppgraderingar att leda till att informationen i fler äldre
system behöver hanteras, antingen genom konvertering, avställning med tittbehörighet eller
genom digital arkivering.

Filkataloger. Flera kontor uppger att de har städat sina filkataloger och de flesta menar att
de hittar informationen, även om vissa kontor har för mycket information i sina filkataloger.
Mängden information i filkatalogerna hänger delvis samman med bristen på systemstöd för
ärendehandläggning av ett flertal ärendetyper. Filkatalogerna kan behöva ses över vid
införandet av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, eventuellt skulle det vara
möjligt att låsa och koppla informationen i filkatalogerna till ärendehanteringssystemet. En
annan möjlighet är att leverera bevarandeinformation från filkatalogerna till Sydarkivera,
under förutsättning att struktur och namnsättning av filer är begriplig.
Socialkontoret kommer att samla all information som personalen behöver i sitt dagliga
arbete i en verksamhetshandbok. Ambitionen är att komma till rätta med en del av den
mängd information som ligger i filkatalogerna. Handboken kommer att innehålla rutiner,
riktlinjer, mallar etc. och publiceras på kommunens intranät.
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Inom skolan använder pedagogerna Google för att kommunicera och hantera information
gentemot eleverna. Men de har även tillgång till kommunens ordinarie IT-miljö.

Behov
Digitala arbetssätt handlar till viss del om teknik, men även om att användarna känner sig
trygga och hemtama i sina verksamhetssystem. När Trosa inför nya eller uppgraderar sina
verksamhetssystem är det viktigt att välja funktioner och arbetssätt som stödjer en helt
digital hantering av informationen och använda pappersmediet mer som backup.
Användarna är mogna för att gå över till ett helt digitalt arbetssätt när de i första hand väljer
verksamhetssystemet för att hantera information och inte upplever att de behöver skriva ut
eller dubbellagra för att vara säkra på att de kan återfinna den.
Hantera filkataloger. De flesta kontor behöver minska sin information som finns i
filkatalogerna och det är möjligt att det även finns behov av att leverera informationen till
Sydarkivera. Det gäller speciellt kontor som har bevarandeinformation lagrat i filkataloger.

6. Gallring
Verksamhetssystemen. Social-, vård- och omsorgskontoren gallrar ur Treserva årligen.
Information från e-tjänsteplattformen gallras när de förs över till ett verksamhetssystem.
Gallring av pappershandlingar. Flera av kontoren har nyligen flyttat och har därmed gjort
ordentliga gallringar i sina närarkiv. Social-, vård- och omsorgskontoren gallrar årligen i
samband med att Treserva gallras. Byggloven plockgallras i samband med att akterna skickas
över till Arkiva för skanning, men ingen gallring sker ut verksamhetssystemet.

Behov. Förmodligen behöver vissa verksamheter bättre rutiner för gallring, eftersom stor del
av gallringen skett i samband med flytt. En årlig gallring är att rekommendera och att den
görs både i pappersarkiven och av den digitala informationen.
De kontor som har information från ärendehandläggning i sina filkataloger behöver
gissningsvis även genomföra en omfattande gallring ur dessa.
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Nulägesanalys
I det förberedande arbetet inför anslutning till Sydarkivera genomförs en nulägesanalys när
det gäller arkiv- och dokumenthantering hos ansökande kommun. Deltagande på mötet ska
vara personal som kan svara på frågor om arkiv och dokumenthantering. Önskemål är att
följande roller deltar under dagen: kanslichef/administrativ chef, arkivarie,
arkivföreståndare, registrator. Även IT-chef och informationssäkerhetsansvarig kan behöva
delta under delar av dagen.
Insamlade av uppgifter sker i samband med besök på plats hos anslutande kommun.
Formuläret för nulägesanalys fylls i av Sydarkiveras personal i samband med besöket.
Ord markerade med kursiv text i frågeformuläret finns med i ordlistan sist i frågeformuläret.
Se bilaga för utförligare information kring informationshanteringen i Trosa kommun.

Frågeformulär
1.

Övergripande

Noteringar

1.1

Anslutande kommun:

Trosa kommun

1.2

Frågeformulär ifyllt av:

Ria Larsson

1.3

Kontaktuppgifter:

ria.larsson@flen.se
0157-43 00 34

1.4

Datum:

2020-05-04 – 2020-04-05

1.5

Närvarande vid besöket (namn och titel):

Se bilaga.

2.

Organisation och ansvar

Noteringar

2.1

Kontaktuppgifter till kontaktpersoner och

Se bilaga.

intressentgrupper.
2.2

2.3

Finns det någon utsedd

Oklart vem som är

informationssäkerhetsanvarig?

informationssäkerhetsansvarig. Planerar

Om inte, tror ni att er kommun kommer att

dock att arbeta med frågan. Se bilaga.

behöva stöd med detta via Sydarkivera

Inte aktuellt med stöd från

(anslutande tjänst)?

Sydarkivera.

Finns det något utsett PUL-ombud/

Trosa har två dataskyddsombud och en

dataskyddsombud?

väl fungerande organisation för GDPR-

Om inte, tror ni att er kommun kommer att

arbetet.

behöva stöd med detta via Sydarkivera

Inte aktuellt med stöd från

(anslutande tjänst)?

Sydarkivera.

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE
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Finns arkivreglemente? Antaget när?

Arkivreglemente antaget 2001.

Finns andra kommunövergripande styrande

Handbok för dokumenthantering,

dokument (t ex riktlinjer för hantering av

senast uppdaterad 2020.

sekretessinformation, registrering,
arkivhandbok m.m.)?
2.5

Det finns möjlighet att överlämna även det

Inte aktuellt just nu, men eventuellt på

analoga arkivansvaret till Sydarkivera som en sikt.
anslutande tjänst. Funderar ni på att
överlämna hela arkivmyndighetsansvaret till
Sydarkivera?
2.6

Vem är ansvarig chef för den centrala

Helena Edenborg, kanslichef

arkivfunktionen?
2.7

Hur är den centrala arkivorganisationen

En registrator har huvudansvaret för

organiserad (arkivarie, arkivassistent,

centralarkivet, men all personal på

arkivföreståndare)?

kanslienheten hanterar arkivinformation
i centralarkivet.

2.8

Hur ser kommunens arkivorganisation ut?

Arkivansvariga finns utsedda i

Finns utsedda arkivansvariga?

respektive kontors delegationsordning.

Finns

Vanligtvis är det produktionschef

utsedda arkivombud/arkivredogörare på

(förvaltningschef), men ofta

förvaltningar och bolag?

vidaredelegerat till enhetschef.
Formellt utsedda arkivredogörare finns
endast på vård- och omsorgskontoret.
Övriga fungerar som arkivredogörare,
men har inte fått det formella ansvaret.

2.9

Hur är centralarkivets status (utrymme,

Centralarkivet är trångt och det finns

placering, lokalens status, behov)?

behov av översyn för att ordna och
förteckna arkivinformation. I övrigt har
lokalen godtagbar status.

2.10 Finns fastställda rutiner för att upprätthålla

I praktiken finns det rutiner för att

säkerhetsnivå för centralarkiv, närarkiv och

upprätthålla säkerhetsnivån i både när-

dokumentskåp (stängd och låst dörr, släckt

och centralarkiv. Däremot inga

ljus och hantering av nycklar)?

nedskriva rutiner.

2.11 Finns planer på organisatoriska förändringar Inga organisatoriska förändringar
(omorganisationer, uppgradering eller

planeras. Se bilagan för information om

uppdatering/införande av nya

verksamhetssystemen.

verksamhetssystem) som kan påverka

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
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TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX)
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SIDA | 2
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kommunens arkiv- och
informationshanteringen?
Om ja, ge en kort beskrivning av
förändringen av vilka system det gäller.
2.12 Har ni någon annat att tillägga om

Kommunens diarieföring behöver

organiseringen av er informationsförvaltning utvidgas för att få bättre transparens
och er arkivhantering?

kring allmänna handlingar. Se bilaga.

3

Utbildning, kompetens och kunskapsnivå Noteringar

3.1

Hur upplever ni att kunskapsnivån om arkiv

Inga akuta brister, men det finns

och informationshantering är inom er

önskemål om tydligare central styrning.

organisation?

Se bilaga.

Om låg, vilka brister upplevs som akuta?
3.2

Genomförs utbildning eller introduceras

Endast hos vård- och

nyanställda när det gäller arkiv och

omsorgskontoret.

dokumenthantering (t ex i samband med
introduktion för nyanställda eller nya
politiker)?
3.3

Genomförs utbildning eller introduktion av

Nej.

nyanställda när det gäller arkiv- och
dokumenthantering?
3.4

3.5

4.

Genomförs löpande

Inte några generella insatser, men

kompetenshöjning/utbildning för

tidigare ansvarig för centralarkivet har

arkivansvariga och arkivombud?

haft träffar med kanslister på skolorna.

Vilken typ av utbildningar eller andra

Generell kompetenshöjning för att

kompetenshöjande åtgärder skulle ni vilja

kunna styra informationshanteringen

ha?

tydligare från centralt håll.

Planering av dokumenthantering,

Noteringar

redovisning av arkiv, registrering och
diarieföring
4.1

Finns gemensamma rutiner för registrering

Det generella är att information som

av allmänna handlingar och i så fall vilka?

har koppling till nämnd diarieförs, men
inte så mycket därutöver.

4.2

Används klassificeringsschema eller

Nej.

diarieplan? Om ja, ange version om sådan
finns.
4.3

Finns ett gemensamt dokument- och

Ja, men hanteras endast centralt av

ärendehanteringssystem? Om ja, vilket?

kansliet. Visma Ciceron (Diabas).
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Har någon/några verksamheter övergått till

Endast elevhälsan som arbetar helt

digitala akter? Om ja, skannas alla analoga

digitalt i PMO.

handlingar in i akterna?
4.5

4.6
4.7

Har kommunen fattat eller funderar på att

Ambitionen är att börja arbeta mer

fatta beslut om att övergå till helt digital

digitalt, men det finns ingen utredning

ärendehantering? Om ja, finns utredning?

eller beslut.

Finns dokumenthanteringsplaner/

Ja, alla kontor och bolag har

informationsplaner?

dokumenthanteringsplaner.

Finns rutiner för att hålla planerna aktuella?

De som finns har inte uppdaterats
under de senaste åren. Är på gång med
ett arbete kring VerkSAM Plan.

4.8

Hur arbetar ni för att planen ska följas av alla För de som arbetar direkt med närarkiv
som hanterar allmänna handlingar?

är planerna kända och används.
Tveksamt om planerna är kända i en
vidare krets inom kontoren.

4.9

Har en klassning av informationsmängderna Vård- och omsorgskontoret har arbetat
gjorts enligt matris gällande konfidentialitet, en del med informationssäkerhet. För
riktighet, tillgänglighet och sårbarhet

omkring tio år sedan gjordes ett mer

(informationssäkerhet)?

omfattande arbete kring
informationssäkerhet och det finns en
plan på att göra ett omtag inom den
närmaste tiden.

4.10 Finns arkivbeskrivningar/beskrivning av

Nej.

myndighetens allmänna handlingar
Om ja, kompletteras de fortlöpande?
4.11 Tillgängliggörs arkivbeskrivningarna
internt/externt?
4.12 Är centralarkivets handlingar förtecknade?
Är förteckningen digital eller på papper?

Ja, finns förtecknade i Visual Arkiv. Inte
tillgängliggjorda.

Tillgängliggörs arkivförteckningarna
internt/externt?
5

Framställning av elektronisk information

Noteringar

5.1

Finns en aktuell systemlista över alla IT-

På gång.

system som ni använder i verksamheten och
som hanterar allmänna handlingar?
5.2

Har ni genomfört någon detaljerad
systeminventering (ansvar, roller,
aktuella/inaktuella system)
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Hur hanteras driften, det vill säga

IT driften är i egen regi.

serverinstallationer, säkerhetskopiering
(backup), felsökning mm (egen IT-avdelning,
kommunens IT-avdelning, externt företag
eller myndighet, molntjänst)?
Om extern drift, finns det avtal?
Hur ser avtalen ut och var finns de?
5.4

Har ni några gamla IT-system eller databaser Lönesystem Hogia. Ritningsarkiv. Se
som inte längre används i verksamheten

bilaga.

(system som användes dagligen och gamla
system som är inaktiva)?
5.5

5.6

Finns behov av att ”släcka ned” gamla

Förmodligen i och med ett antal

system? Om ja, inom vilka

systembyten och uppgraderingar. Se

verksamhetsområden?

bilaga.

Ställer ni vid krav när det gäller hantering

Medvetenheten om behovet att ställa

och uttag av information (registrering,

dessa krav finns.

gallring och avställning för långsiktigt
bevarande) vid upphandling och utveckling
av IT-system?
5.7

Vet ni om någon av era verksamheter

Se bilaga.

planerar att köpa in nya IT-system eller byta
ut ett befintligt IT-system som lagrar och
hanterar information (allmänna handlingar)?
5.8

Om det är ett befintligt system som ska bytas Inte klarlagt.
ut - hur har ni tänkt göra med informationen
(utskrift på papper, konvertering,
mellanlager, verksamhetsnära arkiv eller
överlämna till slutarkiv)?

5.9

Finns rutiner för att hantera dokument på till Nej, inga rutiner. Vissa kontor uppger
exempel intranät eller kataloger på filserver

att de har städat filkatalogerna.

(hemmakataloger och gemensamma
mappar)?
5.10 Finns det en organisation för förvaltning av
organisationens system (ansvar och
rollbeskrivningar)?
5.11 Finns det någon lösning för verksamhetsnära Ja, för bygglovsinformation. Arkiva.
arkiv eller mellanarkiv (arkiveringsmodul,
avställningsfunktion eller liknande)?
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6

Gallring

Noteringar

6.1

Finns några kommungemensamma

Nej.

(övergripande) gallringsbeslut?
6.2

Sker gallring utifrån fastställda

Ja.

dokumenthanteringsplaner?
6.3

7

Finns gemensamma riktlinjer för planerad

Lagstadgad gallring ur social-, vård-

gallring i verksamhetssystem och i

och omsorgssystem. I övrigt ingen

dokumentmappar på egna och

gallring ur verksamhetssystem. Inga

gemensamma lagringsytor?

riktlinjer för gallring i filkataloger.

Återlämnande, överlämnande och utlån av Noteringar
handlingar

7.1

Använder kommunens verksamheter privata Inom social-, vård och
utförare?

omsorgsverksamheterna samt teknik.

Om ja, finns avtal rörande

Mer eller mindre reglerat inom social-

informationshanteringen?

vård- och omsorg. Oklart när det gäller
konsulter inom teknikområdet.

7.2

Sker återlämnande och överlämnande av

Inte aktuellt.

handlingar till annan myndighet eller
enskild
(t ex vid omorganisation och privatisering av
verksamhet)?
7.3

Fattas beslut om avhändande/utlån i

Nej.

fullmäktige?
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Noteringar
Se bilaga för utförligare beskrivning av informationshanteringen i Trosa kommun.
Bestämmelser
Arkivvården i kommuner, landsting och regionförbund ska skötas enligt
Arkivlagen 1990:782
Arkivförordningen 1991:446
Arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige
Ordlista
Allmän handling

Juridisk term för att beteckna handling som förvaras hos en
myndighet och som dessutom antingen inkommit dit eller
upprättats där.
Allmänna handlingar kan innehålla uppgifter som är offentliga
eller hemliga (sekretessbelagda). En handling anses inkommen
då den anlänt till myndigheten eller till en behörig
befattningshavare och upprättad då den expedierats eller på
annat sätt färdigställts.
Allmänna handlingar är till exempel:
- Registerpost i lista, förteckning eller databas där uppgifter
skrivs in fortlöpande
- Journalanteckning
- E-post eller andra meddelanden/inlägg som skickas från en
medborgare, ett företag eller en annan myndighet (inom eller
utom kommunen)
- E-post eller andra meddelanden/inlägg som skickas ut
(expedieras)
- Protokoll som justeras
- Rapporter, rutinbeskrivningar och andra dokument som
färdigställts

Arkivansvarig

Roll som har formellt ansvar för arkivet hos en myndighet
(nämnd eller kommunalt företag)
Arkivansvaret på myndigheten regleras i arkivreglemente eller
motsvarande. Vanligtvis förvaltningschefen om myndigheten
inte har utsett någon annan.

Arkivbeskrivning

Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en
myndighets arkiv och informationshantering.
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Kallas också beskrivning av allmänna handlingar.
Arkivbeskrivningen beskriver myndighetens verksamhet och
organisation och hur det har förändrats, samt sökingångar,
bestämmelser om sekretess och gallringsregler.
Gallring

Avlägsna och förstöra handlingar eller uppgifter i arkiv,
vanligen enligt fastställda regler och rutiner.
Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar eller vidta andra åtgärder med handlingarna som
medför
- förlust av betydelsebärande data,
- förlusta av möjliga sammanställningar,
- förlust av sökmöjligheter, eller
- förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet
Konvertering kan innebära gallring om det inte längre går att
sammanställa samma rapporter som innan. Om en elektronisk
handling med digital signatur skrivs ut gallras möjligheten att
bedöma handlingens autenticitet.

Informationsförvaltning

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska
hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras.
Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa,
avgränsa och skydda information. I informationsförvaltning
ingår:
- Postöppning (brev och inkorgar i t.ex. e-postsystem eller
sociala medier)
- Registrering
- Val av material och metoder för att framställa handlingar
- Avgränsning, strukturering och beslut om
bevarande/gallring
- Vård och skydd (system och lokaler)
- Att hålla handlingar/uppgifter åtkomliga så att de kan
tillgängliggöras
Kan också benämnas arkivvård.

Klassificeringsschema

Systematisk struktur för att knyta information till sitt
verksamhetssammanhang.
Används i arkivredovisning för att strukturera till exempel
diarieplan eller förteckningsplan efter verksamhetens
processer.
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Sammanställning fakturor till driftprojekt 30320 (Digitalt långtidsbevarande)

Vernr

Leverantör

63729459

Projektledning Lennart
Larsson v 14-17 (apr 2017),
Atea Sverige AB 27 tim

63735818

Projektledning Lennart
Atea Sverige AB Larsson maj 2017 92 tim

63740986
63751481
63761140
63769825

Beskrivning

Belopp

Projektledning Lennart
Atea Sverige AB Larsson jun 2017 79 tim
Projektledning Lennart
Larsson v 34-35 (aug 2017)
Atea Sverige AB 87 tim
Projektledning Lennart
Larsson v 35-39 (sep 2017)
Atea Sverige AB 124,5 tim
Projektledning Lennart
Larsson v 40-44 (okt 2017)
Atea Sverige AB 125 tim
Fika till möten

63776801

35 811
120 244
103 253
113 709
162 722
163 375
2 359

Projektledning Lennart
Larsson v 44-48- (nov 2017)
Atea Sverige AB 112 tim

146 384
847 857

Saldo Huvudbok projekt 30320 :

847 857
ev diff :

Fördelning av kostnaderna ovanAndel i kr
Kommun
Procen
kr
Borlänge
18,7%
Avesta
8,4%
Falun
21,1%
Gagnef
3,7%
Hedemora
5,6%
Leksand
5,7%
Ludvika
9,7%
Mora
7,4%
Orsa
2,5%
Rättvik
4,0%
Smedjebacken
4,0%
Säter
4,1%
Vansbro
2,5%
Älvdalen
2,6%
100,0%

0,00

158 549
71 220
178 898
31 371
47 480
48 328
82 242
62 741
21 196
33 914
33 914
34 762
21 196
22 044
847 857
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Sammanställning fakturor till driftprojekt 30320 (Digitalt långtidsbevarande)

Vernr

Leverantör

Beskrivning

Belopp

63781212

Projektledning Lennart Larsson
Atea Sverige AB v 48-51(dec 2017), 75 tim

98 025

63808984

Projektledning Lennart Larsson
Atea Sverige AB v 2-5 (jan 2018), 88 tim

115 016

63815263

Projektledning Lennart Larsson
Atea Sverige AB v 5-9 (feb 2018), 108,5 tim

141 810

63821756

Projektledning Lennart Larsson
Atea Sverige AB v 9-13 (mar 2018), 115,50 tim

150 958

63830347

Projektledning Lennart Larsson
Atea Sverige AB v 17-17 (apr 2018), 103 tim

134 621

640 430
Saldo Huvudbok projekt 30320 :

640 430
ev diff :

Fördelning av kostnaderna ovanAndel i kr
Kommun
Procen
kr
Borlänge
18,7%
Avesta
8,4%
Falun
21,1%
Gagnef
3,7%
Hedemora
5,6%
Leksand
5,7%
Ludvika
9,7%
Mora
7,4%
Orsa
2,5%
Rättvik
4,0%
Smedjebacken
4,0%
Säter
4,1%
Vansbro
2,5%
Älvdalen
2,6%
100,0%

0

119 760
53 796
135 131
23 696
35 864
36 505
62 122
47 392
16 011
25 617
25 617
26 258
16 011
16 651
640 430
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2021/708

Yttrande över samråd för Avfallsplan 2023-2032
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande enligt bilaga 1 som
sitt eget och översänder det till Sörmland Vatten AB.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, vilken ska antas
av kommunfullmäktige.
Kommunerna har enligt miljöbalkens 15 kap § 41 ett övergripande ansvar för
omhändertagande av hushållsavfall och ansvar för avfallsplanering som en del av
renhållningsordningen
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har skett via en gemensam projektgrupp
samt styrgrupp mellan kommunerna och Sörmland Vatten AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-15
Bilaga 1: Yttrande
Protokollsutdrag Sbu § 96
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden
Bilagsdokument 2023-2032
Bilaga miljö-och konsekvensbeskrivning
Beslutet skickas till
Sörmland Vatten och Avfall AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-15
Handläggare

Susanne Jaktlund
0151-19384

Diarienummer

KS 2021/708

Samrådssvar till avfallsplan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår att:
1. Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande enligt bilaga1
som sitt eget och översänder det till Sörmland Vatten AB.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, vilken ska antas
av kommunfullmäktige.
Kommunerna har enligt miljöbalkens 15 kap § 41 ett övergripande ansvar för
omhändertagande av hushållsavfall och ansvar för avfallsplanering som en del av
renhållningsordningen
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har skett via en gemensam projektgrupp
samt styrgrupp mellan kommunerna och Sörmland Vatten AB.
Ärendets beredning
Ärenden har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen och
samhällsbyggnadsnämnden har varit remissinstans.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, vilken ska antas
av kommunfullmäktige.
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Kommunerna har enligt miljöbalkens 15 kap § 41 ett övergripande ansvar för
omhändertagande av hushållsavfall och ansvar för avfallsplanering som en del av
renhållningsordningen.
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument i kommunen och ett verktyg för att
långsiktigt styra avfallshanteringen i en mer miljömässigt hållbar riktning. En
fungerande och välplanerad avfallshantering är en viktig del av den kommunala
infrastrukturen och en förutsättning för en hållbar kommunutveckling. Avfallsplanen
är tänkt vara gemensam för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner och syftar
till att förebygga uppkomsten av avfall och hjälpa kommuninvånarna, fritidshusägare,
företag med flera att göra kloka, hållbara val nu och för kommande generationer.
Som stöd i detta arbete har EU beslutat om en avfallstrappa som styr hur avfallet ska
tas omhand i samtliga medlemsländer. I första hand handlar det om att se till att det
uppstår så lite avfall som möjligt vilket är det bästa sättet för att minska användningen
av jordens resurser och påverkan på miljön. Då avfall väl uppstått är det viktigt att det
hanteras på ett sådant sätt att miljöpåverkan minimeras och resurser cirkuleras så långt
möjligt.
Genomförandet av avfallsplanen bidrar också till Agenda 2030 och FN:s 17 mål för
hållbar utveckling.
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har skett via en gemensam projektgrupp
samt styrgrupp mellan kommunerna och Sörmland Vatten AB.
Vingåkers kommun ställer sig bakom förslag till avfallsplan men vill poängtera att i
det är det viktigt att ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar och resurser i det
konkreta arbetet med att verkställa och följa upp planens mål. Vidare är det viktigt att
även beakta och motverka effekter som kan innebära kraftigt höjda taxor inom
avfallsområdet.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till
avfallsplan men vill poängtera att i det är det viktigt att ta hänsyn till kommunernas
olika förutsättningar och resurser i det konkreta arbetet med att verkställa och följa
upp planens mål. Vidare är det viktigt att även beakta och motverka effekter som kan
innebära kraftigt höjda taxor inom avfallsområdet.
Bilagor
Bilaga 1 - Yttrande
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Sörmland Vatten och Avfall AB
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Susanne Jaktlund
Förvaltningschef
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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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell
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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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Bilaga 1 – Yttrande över samråd för Avfallsplan 20232032
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förslag till avfallsplan i dess helhet.
Samhällsbyggnadsnämnden vill poängtera att det är det viktigt att ta hänsyn till
kommunernas olika förutsättningar och resurser i det konkreta arbetet med att
verkställa och följa upp planens mål. Vidare är det viktigt att även beakta och
motverka effekter som kan innebära kraftigt höjda taxor inom avfallsområdet.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Bondegatan 10A

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Samhällsbyggnadsutskottet

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanstradesdatum

2021-11-15

118 (118)

Sbu § 96

Samrådssvar till avfallsplan
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta
samhällbyggnadsutskottets förslag till samrådsyttrande samt översända det till
Sörmland Vatten
2. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen poängtera att det är
det viktigt att ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar och resurser i
det konkreta arbetet med att verkställa och följa upp planens mål. Vidare är
det viktigt att även beakta och motverka effekter som kan innebära kraftigt
höjda taxor inom avfallsområdet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, vilken ska antas
av kommunfullmäktige.
Kommunerna har enligt miljöbalkens 15 kap § 41 ett övergripande ansvar för
omhändertagande av hushållsavfall och ansvar för avfallsplanering som en del av
renhålIn ingsordn ingen
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har skett via en gemensam projektgrupp
samt styrgrupp mellan kommunerna och Sörmland Vatten AB.

Beslutsunderlag
TjänstutIåtande 2021-12-15
Samrådshandlingar
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Samhällsbyggnadsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-11-15

114 (118)

Plats och tid
Centrum hu set Vingåker torsdag den 16 december kl. 8.15 - 9.15
Beslutande ledamöter
Robert Davidsson (C), ordförande
Pierre Andersson (S), Vice ordförande
Roger Larsson (M), ledamot
Övriga deltagare
Susanne Jaktlund tfförvaltningschef
Pontus Lindström gruppchef miljö
Josefin Frank, sekreterare
Paragrafer

94 - 96

Datum för justering

Sekreterare

Ordförande

~~~":7:":":":=~~.,. .. .. .......... . . . , ..

Justerande
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Samhällsbyggnadsutskottet

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-11-15

115(118)

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

Nämndens namn

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-12-16

Datum för anslagsuppsättande

2021-12-20

Datum för anslagsnedtagande

2022-01-13

::~:::::Iats för

Namnförtydligande

J usterandes sign

'~JL

protokOllet

~
...'.. ~
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Utdrags bestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-15
Handläggare

Pontus Lindström
0151-19384
Pontus.lindstrom@vingaker.se
Diarienummer

KS 2020/xxx

Samrådssvar till avfallsplan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att:
1. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta
samhällbyggnadsutskottets förslag till samrådsyttrande samt översända det till
Sörmland Vatten
2. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen poängtera att det är
viktigt att ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar och resurser i det
konkreta arbetet med att verkställa och följa upp planens mål. Vidare är det
viktigt att även beakta och motverka effekter som kan innebära kraftigt höjda
taxor inom avfallsområdet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, vilken ska antas
av kommunfullmäktige.
Kommunerna har enligt miljöbalkens 15 kap § 41 ett övergripande ansvar för
omhändertagande av hushållsavfall och ansvar för avfallsplanering som en del av
renhållningsordningen
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har skett via en gemensam projektgrupp
samt styrgrupp mellan kommunerna och Sörmland Vatten AB.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, vilken ska antas
av kommunfullmäktige.
Kommunerna har enligt miljöbalkens 15 kap § 41 ett övergripande ansvar för
omhändertagande av hushållsavfall och ansvar för avfallsplanering som en del av
renhållningsordningen.
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument i kommunen och ett verktyg för att
långsiktigt styra avfallshanteringen i en mer miljömässigt hållbar riktning. En
fungerande och välplanerad avfallshantering är en viktig del av den kommunala
infrastrukturen och en förutsättning för en hållbar kommunutveckling. Avfallsplanen
är tänkt vara gemensam för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner och syftar
till att förebygga uppkomsten av avfall och hjälpa kommuninvånarna, fritidshusägare,
företag med flera att göra kloka, hållbara val nu och för kommande generationer.
Som stöd i detta arbete har EU beslutat om en avfallstrappa som styr hur avfallet ska
tas omhand i samtliga medlemsländer. I första hand handlar det om att se till att det
uppstår så lite avfall som möjligt vilket är det bästa sättet för att minska användningen
av jordens resurser och påverkan på miljön. Då avfall väl uppstått är det viktigt att det
hanteras på ett sådant sätt att miljöpåverkan minimeras och resurser cirkuleras så långt
möjligt.
Genomförandet av avfallsplanen bidrar också till Agenda 2030 och FN:s 17 mål för
hållbar utveckling.
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har skett via en gemensam projektgrupp
samt styrgrupp mellan kommunerna och Sörmland Vatten AB.
Vingåkers kommun ställer sig bakom förslag till avfallsplan men vill poängtera att i
det är viktigt att ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar och resurser i det
konkreta arbetet med att verkställa och följa upp planens mål. Vidare är det viktigt att
även beakta och motverka effekter som kan innebära kraftigt höjda taxor inom
avfallsområdet.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förslag
till avfallsplan men vill poängtera att i det är det viktigt att ta hänsyn till kommunernas
olika förutsättningar och resurser i det konkreta arbetet med att verkställa och följa
upp planens mål. Vidare är det viktigt att även beakta och motverka effekter som kan
innebära kraftigt höjda taxor inom avfallsområdet.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Sörmland Vatten och Avfall AB
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Pontus Lindström
Bygg och miljöchef
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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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell

Inte aktuell
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Inte aktuell

Inte aktuell
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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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Samråd och utställning av förslag till ny avfallsplan
2023–2032

Tid för samråd och utställning: 15 december-15 mars
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, vilken ska antas av
kommunfullmäktige.
Kommunerna har enligt miljöbalkens 15 kap § 41 ett övergripande ansvar för
omhändertagande av hushållsavfall och ansvar för avfallsplanering som en del av
renhållningsordningen.
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument i kommunen och ett verktyg för att långsiktigt styra
avfallshanteringen i en mer miljömässigt hållbar riktning.
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har tagit fram en gemensam avfallsplan för
perioden 2023–2032 med hjälp av Sörmland Vatten och Avfall AB (Sörmland Vatten) som
processledare för själva framtagandet.
Samråd och utställning av förslaget är en del i förankringsarbetet och innefattar
kommuninvånare, myndigheter, organisationer, företag samt förtroendevalda och
tjänstepersoner inom kommunerna.
Förutom samråd via mejl kommer avfallsplanen ställas ut i respektive kommun på följande
ställen:
Flen:
Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen och
Flens Bibliotek, Drottninggatan 3, 642 37 Flen
Katrineholm:
Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38, 641 30 Katrineholm och
Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27, 641 30 Katrineholm
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Vingåker:
Vingåkers kommun, Parkvägen 8, 643 80 Vingåker och
Vingåkers Bibliotek, Bondegatan 6, 643 30 Vingåker
Sörmland vatten och Avfall AB: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Synpunkter på ny avfallsplan ska inkomma skriftligen senast 15 mars 2022 till
kundservice@sormlandvatten.se alternativt lämnas till: Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm. Frågor gällande avfallsplanen hänvisas till
kundservice tfn: 0150–800 100
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Avfallsplan 2023–2032
Ett samarbete mellan Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner 2023–2032

1
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1 Inledning
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje
kommun skyldig att upprätta en
renhållningsordning, bestående av
avfallsplan och avfallsföreskrifter, vilken
ska antas av kommunfullmäktige.
Kommunerna har enligt miljöbalkens 15
kap § 41 ett övergripande ansvar för
omhändertagande av hushållsavfall och
ansvar för avfallsplanering som en del av
renhållningsordningen.
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument i
kommunen och ett verktyg för att
långsiktigt styra avfallshanteringen i en
mer miljömässigt hållbar riktning.
En fungerande och välplanerad
avfallshantering är en viktig del av den
kommunala infrastrukturen och en
förutsättning för en hållbar
kommunutveckling. Avfallsplanen är
gemensam för Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner och syftar till att
förebygga uppkomsten av avfall och hjälpa

kommuninvånarna, fritidshusägare,
företag med flera att göra kloka, hållbara
val nu och för kommande generationer.
Som stöd i detta arbete har EU beslutat
om en avfallstrappa som styr hur avfallet
ska tas omhand i samtliga medlemsländer.
I första hand handlar det om att se till att
det uppstår så lite avfall som möjligt vilket
är det bästa sättet för att minska
användningen av jordens resurser och
påverkan på miljön. Då avfall väl uppstått
är det viktigt att det hanteras på ett sådant
sätt att miljöpåverkan minimeras och
resurser cirkuleras så långt möjligt.
Genomförandet av avfallsplanen bidrar till
Agenda 2030 och FN:s 17 mål för hållbar
utveckling. Utan en hållbar avfalls- och
resurshantering så kan vi inte bygga ett
hållbart samhälle. För att förverkliga
Agenda 2030 är det centralt att ha ett
cirkulärt samhälle där avfall minimeras.

2 Syfte
Syftet med denna avfallsplan är att bidra
till en cirkulär ekonomi där vi förebygger
uppkomst av avfall, ökar återanvändning
och återvinning samt minskar
nedskräpning.
Syftet är också att förbättra samverkan
mellan kommunerna, företagen och
hushållen för att sprida kunskap och goda
exempel.

3
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3 Framtagande av avfallsplan
2023–2032
Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner har tagit fram en gemensam
avfallsplan med hjälp av Sörmland Vatten
och Avfall AB (Sörmland Vatten) som
processledare för själva framtagandet.
Kommunerna har arbetat utifrån sin egen
organisation och involverat
tjänstepersoner inom områden såsom
upphandling och inköp, måltidsenhet,
tekniskt kontor, miljö- och bygg,
näringslivskontor med flera för
framtagande av mål och åtgärder. Genom
detta har kommunerna skapat
förutsättningar för att avfallsplan 2023–
2032 blir ett viktigt styrdokument i sitt
arbete att skapa en hållbar kommun för
sina kommuninvånare och den egna
organisationen.

ett antal behov och utvecklingsområden
som har identifierats utifrån bland annat
nationella lagar och mål, lokala och
regionala mål, strategier och
styrdokument, lokala behov för
avfallshanteringen samt diskussioner som
har förts under arbetet med planen.
Måluppfyllelsen i nuvarande avfallsplan
har legat till grund vid framtagande av
avfallsplan 2023–2032.
Arbetsgrupper samt projekt- och styrgrupp
med representanter från respektive
kommun har arbetat fram och fattat beslut
om innehållet i den nya avfallsplanen.
Arbetsgrupperna och projektgruppen
består av tjänstepersoner medan
styrgruppen består av
samhällsbyggnadschef/miljöchef och
politiker från Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner.
Samråd och utställning av förslaget har
varit en del i förankringsarbetet och
innefattar kommuninvånare, myndigheter,
organisationer, företag samt
förtroendevalda och tjänstepersoner inom
kommunerna.

Avfallsplan 2023–2032 omfattar delar av
avfallet som kommunerna har rådighet
över. Avfallsplanen har tagits fram utifrån

Avfallsplan 2023–2032 antogs av
respektive kommuns fullmäktige hösten
2022 men arbetet med att ta fram en ny
avfallsplan startade redan under 2020.
Mer ingående information kring denna
process redovisas i bilaga 8.

4
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4 Målområden
I arbetet med ny avfallsplan har fyra
målområden identifierats för vilket
kommunerna valt att ta fram mål och
åtgärder. Dessa är fysisk planering,
avfallsminimering, minska nedskräpning
samt förhindra spridning av farliga ämnen.
I detta kapitel följer en beskrivning för de
fyra målområdena mer ingående med
precisering för vilka avfallsströmmar som

respektive målområde ska fokusera på. I
bilaga 1 redovisas mål, åtgärd, ansvar,
projektmedlemmar, start- och slutdatum
för mål och åtgärder, bakgrund,
genomförande, resurser och finansiering
som krävs för att genomföra åtgärden och
på så sätt nå uppsatta mål.
Framtagna mål och åtgärder har under
arbetets gång förankrats i styrgruppen.

4.1 Fysisk planering
I arbetet med den fysiska planeringen i
form av översiktsplaner och detaljplaner
har kommunen goda förutsättningar att
styra avfallshanteringen i en hållbar
riktning genom att se till att avfallsfrågorna
kommer in i ett tidigt skede. Det behöver
säkerställas att det finns tillräckligt med
platser både nu och i framtiden för att
kunna hantera det avfall som uppstår i
samhället på ett bra sätt och med bästa
möjliga förutsättningar för återbruk och
återvinning.
Avfallshanteringen behöver ses som en
grundläggande infrastruktur som krävs för
att samhället ska fungera väl.

Avfallsfrågorna behöver därför löpa med i
hela samhällsbyggnadsprocessen, från
översiktsplaner och ner till enskilda
bygglov för både bostäder och
verksamheter.
Alla behöver ges bästa möjliga
förutsättningar att kunna sortera och
hantera sitt avfall enkelt och smidigt och
avfallet ska också kunna hämtas på ett
tryggt och säkert sätt, både för de som
hämtar avfallet men självklart också för
omgivningen. När nya insamlingssystem
införs för våra medborgare är det därför
viktigt att kundens behov står i fokus.
Det ska vara lätt att göra rätt, vilket
innebär både att vi har enkla system som
minimerar risken för felsortering och
närhet till den plats där det sorterade
avfallet kan lämnas. Kommunerna
behöver tillhandahålla information och råd
till både den som planerar och bygger
bostäder och verksamhetslokaler.
Sörmland Vatten hjälper kommunerna
med att på olika sätt tillhandahålla
information till kommuninvånarna som är
osäkra på hur man på miljöbästa sätt ska
hantera sitt avfall.

5

250

4.2 Avfallsminimering
Avfallsminimering återfinns överst i EU:s
avfallshierarki och är det bästa sättet att
minska användningen av jordens resurser
och vår påverkan på miljön. Förebyggande
av avfall utgör en bärande del av en
cirkulär ekonomi och ger flera positiva
effekter, både ekonomiska och
miljömässiga. Allt avfall har en gång varit
nya produkter och för att producera dem
krävs råvaror och energi.

4.3 Nedskräpning
Med nedskräpning menas att slänga eller
lämna föremål av olika karaktär på marken
till exempel fimpar,
snabbmatsförpackningar, godispapper,
tuggummi, påsar, engångsgrillar, glas och
pantflaskor. Ett strategiskt arbete mot
nedskräpning kan innebära positiva
effekter för kommunen eftersom
städinsatser medför betydande kostnader
för kommunen och skattebetalarna varje
år, pengar som skulle kunna användas till
annat.
Ett rent samhälle ger bättre förutsättningar
för turism och lokalt näringsliv, ger en
tryggare och trevligare miljö för
kommuninvånarna och leder till att skador
på hälsa och miljö minskar.
Nedskräpade miljöer bidrar till en
upplevelse av otrygghet, att minska
nedskräpningen är därmed ett led i att öka
tryggheten i offentliga miljöer. Genom att
implementera ett strategiskt arbetssätt kan
nedskräpning minskas.

Genom att fokusera på återanvändning
och smarta inköp kan mängden avfall
minska vilket leder till miljövinster i form av
lägre energibehov, minskad förbrukning av
jordens resurser och lägre utsläpp av
växthusgaser.
Detta målområde har brutits ned till ett
antal områden, såsom
Minimeringsmästarna, inköp/upphandling,
matsvinn, bygg- och rivningsavfall samt
cirkulär ekonomi.

De kan bildas oavsiktligt genom slitage av
större föremål av plast men det finns
också plast som från början tillverkas som
små korn eller pellets exempelvis från
konstgräsplaner. Mikroplasten hamnar i
vattendrag och slutligen i haven.
Nedbrytning av plast i naturen går
långsamt och förekomsten av plastskräp
och mikroplast i våra vattendrag och hav
ökar risken för förekomsten av mikroplast i
våra livsmedel.
Utöver den vardagliga nedskräpningen
förekommer också illegal dumpning av
avfall i naturområden, bostadsområden
och vid återvinningsstationer. Dumpning i
skog och mark sker av exempelvis
vitvaror, skrotbilar och annat miljöfarligt
avfall.

På senare år har förekomsten av och
problemen med mikroplast i världshaven
uppmärksammats. Mikroplast är ett
samlingsnamn för mycket små partiklar av
plast som kan ha olika ursprung.
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4.4 Förhindra spridning av farliga ämnen
Spridning av farliga ämnen sker när varor
och material som innehåller farliga ämnen
tillverkas, används och blir till avfall. Detta
kan leda till akuta effekter och orsaka
massdöd av olika arter, eller mindre akuta
effekter som på sikt kan orsaka allvarliga
störningar gällande exempelvis
reproduktion, utveckling och beteende hos
olika organismer.
För att skydda människors hälsa och den
biologiska mångfalden måste spridningen
av farliga ämnen förebyggas och minska.
Detta kan ske dels genom att minska
produktionen och konsumtionen av varor
som innehåller farliga ämnen, dels genom
en säker hantering av farligt avfall.
Stigande konsumtion och ökad kemikalieoch varuproduktion bidrar till ökad
spridning av farliga ämnen och för många
av ämnena råder fortfarande brist på
kunskap om effekter, användning och
exponering. Att den ökade produktionen i
hög grad sker i länder med svag
kemikaliekontroll bidrar till problemet.
Halter av ämnen som inte har
uppmärksammats och reglerats kan
därigenom öka i miljön. Forskning visar på
allt starkare samband mellan
folksjukdomar och påverkan från
4.5 Genomförande av åtgärder
De mål som satts upp i avfallsplanen
kräver engagemang och resurser för att
kunna nås inom den angivna tidsperioden.
Flera olika förvaltningar och kommunala
bolag är ansvariga för eller förväntas bidra
aktivt till olika åtgärder. En förutsättning för
att avfallsplanens mål och åtgärder
uppnås är att tillräckligt med resurser
avsetts. Kommunerna står för
finansieringen för de flesta åtgärderna och

industrikemikalier som vi utsätts för i låga
doser under lång tid.
Begränsningsåtgärder är effektiva, men för
bioackumulerande och svårnedbrytbara
ämnen som redan är spridda i varor,
byggnader och miljön sker minskningen
långsamt.
Avfallsdeponier som är i drift i dag
omfattas av deponeringsförordningen som
ställer krav på bland annat uppsamling av
lakvatten, bottentätning, skyddsåtgärder
under och runt om deponin liksom en
avslutande täckning. För äldre, nedlagda
deponier är förutsättningarna dock
annorlunda. Det finns ett stort antal äldre
deponier som har avslutats enligt tidigare
lägre krav för deponering eller innan krav
på skyddsåtgärder fanns. Miljöskyddet vid
dessa äldre deponier är generellt sämre
än vid de deponier som är i drift idag.
Nedlagda deponier kan påverka
människors hälsa och miljön negativt
genom förorening av mark, grund- och
ytvatten samt utsläpp av deponigas.
Dessa deponier behöver därför identifieras
och risk klassificeras och de områden som
innebär en risk för hälsa och miljö behöver
åtgärdas.

avfallsplanen behöver därför integreras i
kommunernas ordinarie styrprocesser och
budgetarbete för att resursallokering ska
ske enligt plan. Kommunala bolag som
ska medfinansiera åtgärder behöver ha
framförhållning och begära eventuella
tillskott i budgetmedel från kommunerna. I
bilagan 1 framgår vilken organisation som
är ansvarig för genomförande och
finansiering av olika åtgärder.
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4.6 Uppföljning av mål och åtgärder
Under planperioden kommer det fortsatt
finnas en projektgrupp och en styrgrupp
med samma funktioner som ingått i
framtagande av avfallsplanen. Efter att en
ny avfallsplan har beslutats ska
projektgruppen träffas utifrån behov men
minimum fyra gånger per år genom
kallelse från projektledaren. Styrgruppen
ska träffas utifrån behov men minimum två
4.7 Planperiod
Den nya avfallsplanen kommer att ha en
målinriktning på tio år. Åtgärder och mål
kommer kunna revideras och utvecklas i
samband med aktualitetsprövning av
avfallsplanen som behöver ske minst vart
fjärde år. Då beslut om samt
ikraftträdandet av den nya avfallsplanen
kommer att infalla samtidigt som en ny

gånger per år för att stämma av och följa
upp arbetet med mål och åtgärder genom
kallelse från projektledaren.
Sörmland Vatten ska tillsammans med
kommunerna rapportera status för mål och
åtgärder i respektive kommuns
kommunstyrelse en gång per år efter
initiativ från kommunerna.

mandatperiod påbörjas i kommunerna har
styrgrupp beslut att avfallsplanen ska
aktualitets prövas två år efter påbörjad
avfallsplaneperiod för att efterföljas av en
revidering efter fyra år. Detta för att de
politiska företrädarna ska hinna sätta sig in
i avfallsfrågan och kunna fatta beslut.

5 Styrmedel och strategier för
att uppnå mål i avfallsplanen
Kommunen har flera styrmedel att
använda för att nå de mål som anges i

avfallsplanen och här nedan följer några
av dem.
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5.1 Avfallstaxa och föreskrifter
Föreskrifter och taxa är juridiskt bindande
och fastställs genom beslut i respektive
kommuns fullmäktige. I föreskrifterna slås
fast vad som ska gälla för hushåll,
verksamheter och för avfallsverksamheten
i kommunerna avseende avfallshanteringens olika delar. Taxan finansierar
avfallshanteringen i de tre kommunerna
och kan utformas på ett sätt så att den styr

5.2 Tillsyn
Miljönämnden i varje kommun är
tillsynsmyndighet när det gäller bland
annat avfallsfrågor och uppdraget utförs
av miljökontoret eller motsvarande. Tillsyn
genomförs på såväl större som mindre
verksamheter, till exempel industrier,
verkstäder och avfallsanläggningar,
lantbruk, skolor och förskolor,
restauranger och livsmedelsbutiker.
Därutöver hanterar miljökontoren
nedskräpningsärenden, förorenade
områden och renhållningsdispenser.
Tillsynen syftar till att kontrollera så att
miljöbalken och beslut efterlevs och
tillsynsmyndigheten ska underlätta för den
enskilde att göra rätt genom exempelvis
information. Vid behov kan

kunderna till att välja det bästa alternativet
ur resurs- och miljöhänseende genom
exempelvis differentierade avgifter där
sortering och minimering av avfall innebär
lägre avgift för abonnenten. En väl
genomtänkt taxa kombinerat med tydliga
bestämmelser i föreskrifterna ger önskvärd
styrning gällande befolkningens beteende.

tillsynsmyndigheten ställa krav för att få till
stånd en bättre avfallshantering. Via
tillsynen når vi avfall som inte omfattas av
kommunens ansvar vilket gör att tillsynen
är ett viktigt styrmedel för att styra
avfallshanteringen i en hållbar riktning.
Även byggnadsnämnden i varje kommun
hanterar frågor om avfall i sin
handläggning av lov och anmälan gällande
byggnation och rivning. Byggherrens
kontrollplan ska innehålla uppgifter om hur
avfall kan förebyggas och uppkommet
avfall tas om hand. Bygg- eller
rivningsarbeten får inte påbörjas förrän en
kontrollplan är fastställd av
byggnadsnämnden

.
5.3 Fysisk planering
Kommunen har i sitt arbete med fysisk
planering möjlighet att forma samhället så
att förutsättningarna för avfallshanteringen
blir bra. Det kan till exempel handla om att
se till att tillräckligt med mark finns för
återvinningsstationer och i bra lägen. Men
också att bevaka avfallsfrågorna i bygglov
så att plats finns för avfallskärl väl
tillgängliga för såväl boende som
hämtningsfordon.

Översiktsplanen är ett av kommunernas
styrdokument som anger inriktningen för
den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön i kommunen. Det behöver
synliggöras vad det finns för fysiskt behov
i kommunen för att hantera avfall för att
skapa en fungerande och långsiktig
infrastruktur som kan tillgodose
människors behov.
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Inför framtagande av framtida
översiktsplaner är det viktigt att följande
aspekter beaktas och tillgodoses:
●

Behov av plats för
återvinningscentraler för att kunna
samla in grovavfall och farligt avfall
från hushållen kommer behöva
garanteras. Återvinningscentralen
utgör en viktig funktion i dagens
infrastruktur för avfallshantering och
kommer göra det även framöver.

●

Behov av plats för omlastning och
eventuell behandling av avfall behöver
identifieras. Omlastning och
behandling av avfall kan ske i den
egna kommunen eller om det ska ske
utanför den egna kommunen måste
det framgå att det är så det avses
hanteras.

●

Behov av framkomlighet för fordon
utifrån bland annat arbetsmiljö och
trafiksäkerhet är viktigt att beakta i
planeringsprocessen. Det kan komma
ökade krav på insamling av fler
fraktioner bostadsnära vilket kan
komma att innebära att större plats i
avfallsutrymmen och vid småhus
behövs för insamlingslösningar (ex.
fler kärl).

I plan- och byggprocesser behöver
Sörmland Vatten involveras tidigt för att
frågor rörande avfallsutrymmens
placering, utformning och transportvägar
ska utformas för att skapa fungerande och
långsiktig avfallshantering

5.4 Inköp och upphandling
Offentlig upphandling och inköp är ett
viktigt verktyg för våra tre kommuner för
att förebygga resursslöseri, utveckla

återanvändning och återvinning samt få
bort ohållbara produkter och farliga ämnen
ur kretsloppet.

5.5 Kommunikation och beteenden
Kommunikation är ett centralt verktyg för
att få till beteendeförändringar hos såväl
kommuninvånare som
verksamhetsutövare i kommunen. För att
nå uppsatta mål behöver
kommunikationen skapa engagemang och
förståelse som gör att kommuninvånare
gör kloka och miljömässigt hållbara val.
När målet med kommunikationen är att få
till beteendeförändring i samhället i stort
måste det ske långsiktigt och med
uthållighet. Stegen för att skapa
beteendeförändring är förståelse, hitta
personers drivkrafter, skapa en enkelhet
för mottagaren, skapa trovärdighet gärna
genom delaktighet och gemenskap samt
våga prova annorlunda sätt. Sist men inte
minst behöver resultatet återkopplas.

Budskapet behöver utformas för att kunna
möta olika målgrupperna. Illustrationer och
bilder är nyckelverktyg i kommunikation
och ett enkelt språk bör väljas för att nå
fler. Lämpliga kanaler för kommunikation
är exempelvis personligt bemötande för att
engagera, sociala medier med bild och
rörliga medier, hemsidor samt artiklar i
media. Kampanjer riktade till en specifik
målgrupp under en utpekad period och
genom flera kommunikationskanaler
samtidigt har tidigare visat sig ge goda
resultat i att nå igenom det
informationsutbud som samhället idag
erbjuder.
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6. Behov av framtida
insamlingssystem och
anläggningar
6.1 Förhållanden inom kommunen som
påverkar avfallets mängd och
sammansättning

Befolkningsutvecklingen1 i kommunerna
påverkar avfallets mängd. Förhållandena i
respektive kommun presenteras nedan.
● I Katrineholm med sina 34 764 invånare
har de senaste tio åren en jämn
ökning av antalet invånare skett, men
med en viss avmattning sista året.
Mellan 2010–2020 ökar antalet
invånare med i medeltal 230 invånare
per år. Kommunen har som mål att bli
40 000 invånare år 2030. Jämnt
fördelat över åren skulle det innebära
en befolkningsökning på 524 invånare
per år från 2020 till 2030.
● I Flen med sina 16 431 invånare har det
skett en svag minskning under lång tid
men trenden bröts av ett ökande
invånarantal mellan 2014 och 2017.
Sedan 2017 har antalet invånare igen
minskat med cirka 150 invånare per
år. Den befolkningsprognos som tagits
fram av SCB ger indikationer om
fortsatt befolkningsminskning för
kommunen fram till 2030.
● I Vingåker med sina 9 164 invånare har
under de senaste åren fram till 2020
har befolkningsmängden legat stabil
med en skiftning på några 10-tal
invånare per år. Antalet invånare kan
de närmaste åren förväntas öka till
cirka 9 600 invånare till 2030.

1

Befolkningsförändringarna i kommunerna
är inte av den storleksordning att det kan
antas påverka mängden hushållsavfall
nämnvärt under de närmaste åren. Inom
verksamhetsområdet för Sörmland Vatten
finns både kommuner med ökande
invånarantal och kommuner med
minskande invånarantal. Genom arbete
med att förebygga att avfall uppstår kan
också den förväntade ökade
avfallsmängden till följd av ett ökat antal
invånare i kommunerna motverkas.
Nationella utredningar avseende
ansvarsfrågor påverkar inte i sig den
mängd som uppstår i samhället, men kan
påverka både mängder och vilka
avfallsfraktioner som kommunerna genom
Sörmland Vatten har att hantera.
Exempelvis gäller det utredning om ansvar
gällande insamling av förpackningar.
Lagkrav och nationell viljeinriktning talar
för en utbyggnad av fastighetsnära
insamling av förpackningar. En förbättrad
service förväntas göra att fler sorterar
bättre och bedöms ge en minskad mängd
restavfall och ökad mängd utsorterade
förpackningar.

Statistik i kapitlet är inhämtat från SCB
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Ett annat exempel på utredning om ansvar
är den så kallade frivalsutredningen vilket,
om det förverkligas, innebär att
verksamheter själva får välja vem som
transporterar bort den del av avfallet som

idag faller under kommunalt ansvar. Skulle
frivalet förverkligas kan mängderna matoch restavfall som samlas in genom
Sörmland Vattens försorg komma att
minska över tid.

6.2 Behov av nya insamlingssystem
och anläggningar för att hantera avfall
Insamling av mat- och restavfall sker
bostadsnära i kärl, där matavfallet läggs i
en grön påse som sedan sorteras ut
genom optisk sortering och där matavfallet
blir biogas och biogödsel medan
restavfallet går till förbränning vilken
genererar fjärrvärme och el.
Nationellt finns en viljeinriktning att även
förpackningar ska samlas in bostadsnära,
men det är oklart om ansvaret kommer att
ligga på producenterna eller på
kommunerna och lagkraven kan påverkas
av nationella utredningar. Eventuella
kommande krav skulle kunna innebära
behov av att utveckla dagens
insamlingssystem. Det är önskvärt att
samordna insamling av mat- och restavfall
med eventuell fastighetsnära insamling av
förpackningar för att systemet i sin helhet
ska upplevas så bra som möjligt av
kunden.
Från 1 januari 2022 ansvarar kommunerna
dessutom för insamling av returpapper.
Kommunerna kommer genom Sörmland
Vatten behöva planera för och hantera
insamlingssystem för returpapper men
också omlastning, mellanlagring och
borttransport.
Sörmland Vattens återvinningscentraler är
anpassade för att ta emot och omlasta
dagens flöden och fraktioner.
Återvinningscentralerna används framför
allt som platser för insamling och
omlastning av hushållsavfall, men med
något undantag för behandling då
kompostering och flisning sker på

återvinningscentralen Vika i Katrineholm.
Det finns inte fysisk plats på
återvinningscentralerna idag för att kunna
ombesörja omlastning av ett stort antal
tillkommande fraktioner eller mer
omfattande mellanlagring. Det är tveksamt
om omlastning och mellanlagring av
förpackningar och returpapper på
Sörmland Vattens nuvarande
anläggningar är möjligt.
Behandling av avfall eller förberedelse för
behandling sker framför allt utanför
kommunen. Bedömningen är att
kapaciteten för exempelvis förbränning
och rötning är god i regionen.

Sammanfattningsvis råder ett läge där
många frågor avseende kommunernas
framtida ansvar för flera avfallsslag är
oklart och där både kommunernas
viljeinriktning och framtida lagstiftning
kommer styra behovet av framtida
insamlingssystem och utveckling av
anläggningarna i kommunerna.
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Bilaga 1. Mål och åtgärder 2023–2032
Målområde - Fysisk planering
Mål 1 Avfallsfrågorna ska vara en självklar del i alla led av den fysiska planeringen
Åtgärd 1:1 Riktlinjer tas fram i översiktsplan (ÖP) för att på ett tidigt skede planera för
avfallshanteringen i ett större område.
Uppföljning: Implementering i ÖP.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

KS i Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vingåkers kommun
Kommun (Planering, strategi, tillsyn)
SVAAB

Startdatum

230101–250101 (Avgörs av respektive kommuns tidplan för
ÖP-arbete)

Slutdatum

26-12-31

Genomförande

Det behöver säkerställas att vi har plats för avfallshanteringen i
samhället framöver. Det behöver finnas plats för tillräckligt
många och bra belägna återvinningsstationer, också för
växande och förtätade samhällen. Det behöver säkerställas att
tillräckligt med plats också finns för återvinningscentral,
omlastning och annan utrymmeskrävande avfallshantering som
kommunen behöver.
Riktlinjer tas fram i arbetet med översiktsplanen i respektive
kommun.

Resurser

Skattemedel. Ingår i översiktsplanearbetet.

Bakgrund/Varför

Finansiär

Kommun.

3

260

Åtgärd 1:2 Ta fram riktlinjer för hur avfallshanteringen ska lösas i varje detaljplan eller
stadsdel.
Uppföljning: Riktlinjer framtagna.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

KS i Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vingåkers kommun
Kommun (Planering, bygglov, strategi)
SVAAB

Startdatum

2023-01-01

Slutdatum

2024-12-31

Genomförande

Det behöver säkerställas att vi har plats för avfallshanteringen i
samhället framöver. Det behöver finnas plats för tillräckligt
många och bra belägna återvinningsstationer, också i en
växande och förtätad stad. Riktlinjer behövs för när plats för
återvinningsstationer ska läggas in i detaljplaner. Det behöver
också tas fram riktlinjer så att platser för avfallshantering görs
tillgängliga och säkra för såväl boende och verksamheter som
för hämtningsfordon.
Riktlinjer tas fram för varje kommun. Framtagandet kan dock
ske i samverkan mellan kommunerna.

Resurser

Nedlagd tid. Skattemedel.

Bakgrund/Varför

Finansiär

Kommun.

Åtgärd 1:3 Ta fram rutiner för hur förutsättningar för en bra avfallshantering granskas i
bygglovsärenden.
Uppföljning: Rutiner framtagna.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vingåkers kommun
Kommun (Bygglov, miljötillsyn)
SVAAB

Startdatum

2023-01-01

Slutdatum

2024-12-31

Bakgrund/Varför

Det behöver säkerställas att vi har plats för avfallshanteringen i
samhället framöver. I samband med bygglovsprövning har
kommunen möjlighet att se till så att tillräckligt utrymme lämnas
för avfallshantering. Plats ska möjliggöra en tillgänglig och bra
service för boende och verksamheter som inbjuder till
källsortering, men också fungera bra för hämtningsfordon och
personal. I de fall som detaljplanen innebär begränsningar för
en optimal avfallslösning genom exempelvis så kallad
prickmark behöver rutiner tas fram för hur sådana avvikelser
kan hanteras.
4
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Genomförande

Rutiner tas fram för varje kommun. Åtgärden kan genomföras i
samverkan.

Resurser

Nedlagd tid. Skattemedel.

Finansiär

Kommun.

Mål 2: De kundnära insamlingssystemen ska utvecklas för att öka återvinningen
Åtgärd 2.1: Se över behov av bostadsnära insamling av ytterligare fraktioner, tex textilier,
trädgårdsavfall, farligt avfall.
Uppföljning: Är översyn genomförd.
SVAAB
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommun (Strateg, miljötillsyn)
SVAAB

Startdatum

2026-01-01

Slutdatum

2028-12-31

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

I dag samlar kommunerna in matavfall och restavfall från
hushållen. Inom kommande år kan förpackningsavfall även
komma att samlas in bostadsnära. Andra avfallsfraktioner som
uppstår i hushållen, t ex farligt avfall, textilier, bygg- och
rivningsavfall och trädgårdsavfall får hushållet själv
transportera till insamlingsplats. Avfallet kan lämnas till
återvinningscentral och i vissa fall också på andra ställen. En
översyn behöver göras av vilket behov som finns för
bostadsnära insamling av ytterligare fraktioner.
En gemensam lösning för alla tre kommuner ska eftersträvas

Nedlagd tid.

SVAAB.
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Åtgärd 2.2: Framtagande av digitalt material för information och rådgivning av
sorteringslösningar och avfallsutrymmen.
Uppföljning: Material framtaget.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flen
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vingåker
Kommun (Kommunikatör, miljöstrateg, bygglov)
SVAAB

Startdatum

2023-01-01

Slutdatum

2025-12-31

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser
Finansiär

Lättillgängligt informationsmaterial om hur avfallsutrymmen och
uppställningsplatser för sopkärl kan utformas riktat till
fastighetsägare och byggherrar kan öka återvinningsgraden av
förpackningar, returpapper, matavfall och annat avfall.
Gemensamt med kommunspecifika anpassningar.

Nedlagd tid.
Kommun.

Åtgärd 2.3: Utreda behov av, och införa källsorteringsmöjligheter också i offentliga miljöer där
många uppehåller sig eller annars mycket avfall uppstår
Uppföljning: Genomförd utredning. Införda källsorteringsmöjligheter i offentliga miljöer.
Ansvarig (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flen
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vingåker

Projektmedlemmar (funktion)

Kommun (Strateg, ansvarig för renhållning i offentlig miljö)
SVAAB

Startdatum

2023-01-01

Slutdatum

2026-12-31

Genomförande

I vissa offentliga miljöer uppstår mycket avfall, exempelvis i
närhet av kiosker och snabbmatställen, vid badstränder och
andra platser där många uppehåller sig en längre stund, liksom
vid festivaler och andra evenemang på offentlig plats. När och
var kan det vara befogat att införa källsorteringsmöjligheter och
i så fall i vilka fraktioner?
Utredning görs gemensamt, införande i respektive kommun
efter utredning.

Resurser

Nedlagd tid.

Bakgrund/Varför

Finansiär

Kommun.
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Åtgärd 2.4: Återkommande kommunikationsinsatser för att säkerställa en hög och korrekt
källsorteringsgrad.
Uppföljning: Genomförda kommunikationsinsatser.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

SVAAB

Kommun (Kommunikatör, miljöstrateg)
SVAAB

Startdatum

2023-01-01

Slutdatum

2032-12-31

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Genom att ha återkommande informationskampanjer om hur
man ska sortera sitt avfall ökar förutsättningarna för att det
utsorterade avfallet har en hög renhet och att restavfallet
innehåller lite osorterat avfall. Kampanjerna kan behöva ha
olika utformning beroende på målgrupp. Kontinuerligt arbete
under hela planperioden.
Gemensamt i alla tre kommuner.

Nedlagd tid.

SVAAB

Målområde – Avfallsminimering
Mål 3: Genom Minimeringsmästarna ska kommuninvånare i Flen, Katrineholm och Vingåker
inspireras i en mer miljömässigt hållbar riktning.
Åtgärd 3.1: Arbeta med goda exempel kring frågan om avfallsminimering. Initialt i planperioden
genom projektet Minimeringsmästarna för att sedan under planperioden arbeta med goda
exempel och liknande koncept.
Uppföljning: Uppföljning sker enligt projekt- och kommunikationsplan.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunikationsavdelningen på Svaab tillsammans med
kommunikatörerna i kommunerna.

Kommunikatörer i bolag och kommuner

Startdatum

2023

Slutdatum

2025

Bakgrund/Varför

Minimeringsmästarna Sörmland genomförs för andra
gången 2021–22; denna gång som en del av det nationella
projektet Minimeringsmästarna – Sverigekampen. Behovet att
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inspirera och involvera fler att bli Minimeringsmästare är större
än någonsin och med ett inarbetat koncept blir startsträckan
kortare och möjligheten att nå ut brett ökar. Syftet
med projektet såväl nationellt som regionalt är att inspirera
allmänheten till en mer ekologiskt hållbar livsstil.

Genomförande

Resurser
Finansiär

Behov av att öka sortering.
Följa kommunikationskampanjen nationellt mot målgruppen
hushåll som betyder att jobba med goda förebilder inom
områdena:
- Hållbar konsumtion
- Matsvinn
- Textil
- Farligt avfall
- Delande
Kommunikatörer
Sörmland Vatten

Mål 4: Kommunernas avfall ska minska genom smarta och hållbara inköp av varor och
tjänster.

Åtgärd 4.1: Följa upp kommunerna och de kommunala bolagens totala avfallsmängder.
Uppföljning: Genomförd uppföljning av avfallsmängder utifrån framtagen rutin för redovisning.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunledningsförvaltningar i respektive kommun i
samverkan med SVAAB
Kommunernas inköpsavdelningar
Representanter från kommunala bolag
SVAAB
Miljöstrateg

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Avfallsminimering återfinns överst i EU:s avfallshierarki och är
det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser
och vår påverkan på miljön. Förebyggande av avfall utgör en
bärande del av en cirkulär ekonomi och ger flera positiva
effekter, både ekonomiska och miljömässiga.
Avfallsmängderna behöver följas upp för att kunna veta ifall
förändring sker i önskad riktning.
De kommunala verksamheternas avfallsmängder följs upp och
rapporteras årligen i uppföljningen av avfallsplanen i
fraktionerna brännbart, farligt avfall samt förpackningar.
Inventering av dataförekomster /statistik samt rutin för hur
redovisning ska ske tas fram gemensamt för enhetlig och
enkelt åtkomlig statistik. De första två åren redovisas statistik
med luckor.
Eventuellt programvara/externa resurser för att underlätta
utsortering av data.
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Finansiär

Kommunerna

Åtgärd 4.2: Miljösmarta inköp för att minska plastinnehållet i avfallet.
Uppföljning: Statistik kring inköp av engångsplastartiklar och analys av avfallsmängder utifrån
resultat i åtgärd 2.1.
Ansvarig (funktion)

Kommunledningsförvaltningar i respektive kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunernas inköpsavdelningar
Miljöstrateg

Startdatum

2023

Slutdatum

2025

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Av det avfall som produceras i dagens samhälle orsakar
plastfraktioner särskilda problem. Plast är mycket
svårnedbrytbart, vilket innebär att den finns kvar under lång tid i
vårt ekosystem och kan orsaka stora skador för exempelvis
djurlivet. Vidare är plastavfall ofta uppblandat med andra
fraktioner, till exempel trä och textilier, vilket försvårar effektiv
materialåtervinning.
Minska inköpen av engångsplast genom att upprätta rutin för
inköp av engångsartiklar av plast. Uppföljning av inköpen för att
se vad som har köpts in enligt avtal samt vilka avsteg från avtal
som har gjorts ska förbättras under planperioden. Kommunerna
ansvarar för framtagande av egna riktlinjer utifrån
inköpssystem mm.
Inköpsavdelningar behöver ta fram rutiner och arbeta med
uppföljning av inköpen, ryms inom ordinarie budget.
Kommunerna
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Åtgärd 4.3: Minska elektriskt avfall från kommunala förvaltningar och bolag.
Uppföljning: Mätning utifrån framtagna rutiner.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunledningsförvaltningar i respektive kommun

Kommunernas inköpsavdelningar
Kommunernas IT-avdelningar
Representanter från kommunala bolag
Representanter från förvaltningar som handlar upp mycket
elektronik
Miljöstrateg

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Elektriskt och elektroniskt avfall innehåller ämnen som kan vara
skadliga för miljön. Avfallet innehåller vanligtvis tungmetaller
och andra skadliga ämnen. Ofta finns även inbyggda batterier.

Genomförande

Resurser

Finansiär

Förlänga livslängden samt öka återanvändningen av elektronik
inom kommunkoncernen. Rutiner för genomförande och
uppföljning arbetas fram i respektive kommun under de första
två åren, sedan sker mätning under hela planperioden.
Inom befintlig budget

Kommunerna

Åtgärd 4.4: Kartlägga vilka varor och tjänster som kan upphandlas med hållbarhetskrav.
Uppföljning: Varor och tjänster som har handlats upp med hållbarhetskrav utifrån
kartläggningen.
Ansvarig (funktion)

Kommunledningsförvaltningar i respektive kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunernas inköpsavdelningar samt eventuella interna
samverkansforum kring upphandling/inköp
Representanter från andra förvaltningar som bör ställa
hållbarhetskrav
Representanter från kommunala bolag

Startdatum

2023

Slutdatum

2025

Bakgrund/Varför

Miljömässigt hållbar upphandling bidrar till minskad miljö-och
klimatpåverkan och att vi lättare når uppsatta mål. De offentliga
affärerna blir hållbara genom strategiskt inköpsarbete och att
ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. Hållbar upphandling
underlättar omställningen till ett fossilfritt samhälle, minskar
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användningen av plast, antibiotika och farliga kemiska ämnen
samt skapar förutsättningar för tekniska innovationer inom
miljöområdet.
Genomförande

Resurser

Finansiär

En kartläggning ska göras över vilka varor och tjänster som kan
upphandlas genom att ställa hållbarhetskrav tex återbrukade
varor, tjänster för lagning av trasiga produkter mm. Åtgärden
kopplas till åtgärder inom cirkulär ekonomi.
Eventuellt externa resurser för kartläggning samt utbildning av
berörda, annars ordinarie budget.
Kommunerna

Åtgärd 4.5: Minska returpappersmängderna från kommunens förvaltningar och bolag.
Uppföljning: Mäta genom antal pappersflöden som har blivit elektroniska flöden.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunledningsförvaltningar i respektive kommun

Digitalisering- och/eller service-funktioner i kommunerna
Kommunernas inköpsavdelning
Miljöstrateg

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Papperskonsumtionen i Sverige minskar, men i ganska
långsam takt, trots en kraftigt ökad digitalisering. Digitalisering
innebär många möjligheter att effektivisera kommunikationen
med de kommunen arbetar för och det är viktigt att detta sker
parallellt med en minskad pappersanvändning. På sätt bidrar
digitaliseringen till en minskad miljö- och klimatpåverkan.
Minska och förebygga mängden returpapper genom att i större
omfattning digitalisera kommunernas och bolagets
verksamheter (omfattar blanketter, fakturering, reklam,
tidskrifter och tidningar m.m.). Detta innebär även att utveckla
en mer enkel, efterfrågad och effektiv kommunikation med
medarbetare, kommuninvånare, besökare och näringsliv med
början i kommunens egna verksamheter.
Kostnad för införande av e-tjänster

Kommunerna
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Åtgärd 4.6: Öka återvinningen av förpackningar från kommunens verksamheter och de
kommunala bolagen.
Uppföljning: Analys av avfallsmängder utifrån resultat i åtgärd 2.1.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunledningsförvaltningar i respektive kommun

Kommunernas inköpsavdelningar
Kommunernas kommunikatörer
Representanter från kommunala bolag
Miljöstrateg

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

En stor del av vårt avfall består av förpackningar. Genom att
återvinna förpackningarna i stället för att de hamnar i det
brännbara avfallet så sparas både råvaror och energi då de
kan användas för att tillverka nya produkter och förpackningar.
Andelen återvunna förpackningar ökar i förhållande till
brännbart från kommunens verksamheter och de kommunala
bolagen. Detta genom kommunikationsinsatser och aktiva
åtgärder anpassade till respektive verksamhet.
Ordinarie budget

Kommunerna

Mål 5: Matsvinnet ska minska
Åtgärd 5.1: Matsvinnet mäts årligen eller efter behov.
Uppföljning: Mäta svinnet av mat i kommunal offentlig verksamhet (skola och äldreomsorg)
under planperioden i enlighet med Livsmedelsverket nationella mätmetod.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Barn-, utbildnings-, och kulturförvaltningen i Flens kommun
Service- och teknikförvaltningen i Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen i Vingåkers kommun
Kommunernas mat-och måltidsenheter eller motsvarande

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs.
Matsvinn är den mat som slängs i onödan, som hade kunnat
ätas om den hanterats på ett annat sätt. Offentliga kök kan
göra mycket för att bidra till att minska svinnet i sina
verksamheter. Genom att mäta svinn synliggörs problemets
omfattning och utveckling över tid.
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Genomförande

Mätning av matsvinn i kommunens verksamheter (skola och
äldreomsorg) enligt Livsmedelsverkets nationella mätmetod
ska årligen eller efter behov genomföras. Rapportering sker till
Livsmedelsverket och statistik ska följas upp årligen.

Resurser

Kommun ansvarar för resurser till mätningar.

Finansiär

Barn-, utbildnings-, och kulturförvaltning i Flens kommun
Service- och teknikförvaltningen i Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen i Vingåkers kommun

Åtgärd 5.2: Ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn i offentlig verksamhet.
Uppföljning: Framtagen handlingsplan.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Barn-, utbildnings-, och kulturförvaltningen i Flens kommun
Service- och teknikförvaltningen i Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen i Vingåkers kommun
Kommunernas mat- och måltidsenheter eller motsvarande

Startdatum

2023

Slutdatum

2025

Bakgrund/Varför

Matsvinnet behöver minska. Genom en handlingsplan
struktureras arbetet upp utifrån lämpliga åtgärder för att minska
matsvinnet.

Genomförande

Resurser

Finansiär

En handlingsplan för att minska matsvinnet i offentlig
verksamhet ska tas fram. Handlingsplanen ska finnas i
respektive kommun och kopplas till kommunens egna
måltidspolitiska program och behöver inte vara politiskt
beslutad. Handlingsplanen ska innehålla
kommunikationsinsatser som riktas till olika målgrupper där
åtgärderna måste vara specifikt kopplade till respektive
verksamhet. Kommunikationsinsatser ska i första hand
samordnas så att alla kommunerna kan använda sig av samma
material.
Ordinarie budget för framtagandet. Själva genomförandet av
handlingsplanen kan kräva mer resurser, verksamheter får då
äska mer medel till åtgärder.
Kommunerna
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Åtgärd 5.3: Löpande aktiv kommunikation om matsvinn till olika målgrupper.
Uppföljning: Upprättad kommunikationsplan och genomförda kommunikationsinsatser.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunledningsförvaltningen i Flens kommun
Kommunledningsförvaltningen i Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun?
Kommunikatörer i kommunerna
Kommunikatör SVAAB
Kommunernas mat- och måltidsenheter eller motsvarande
Miljöstrateg

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Matsvinn sker inte bara inom offentlig verksamhet utan även
hos restauranger, storkök och i hushåll. Genom riktade
kommunikationsinsatser kan kommuner och SVAAB bidra till
minskat matsvinn hos dessa aktörer.
Aktiv kommunikation i syfte att minska matsvinnet hos
restauranger, storkök och hushåll, samt hos livsmedelsbutiker
och lokal livsmedelsindustri. Under de första två åren tas en
kommunikationsplan fram bland annat med exempel på
åtgärder gällande hur dessa aktörer kan arbeta för att minska
sitt matsvinn. Kommunikationsplanen tas fram av
kommunikatörer i respektive kommun och insatserna ska
samordnas.
Inom ordinarie budget

Kommunerna och SVAAB
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Mål 6: Cirkulariteten i kommunala om- och nybyggnadsprojekt ska öka.
Åtgärd 6.1: Upprätta en handlingsplan för att öka återanvändning och återvinning i kommunala
byggprojekt.
Uppföljning: Handlingsplan framtagen. Åtgärder för ökad cirkularitet finns med i kommunala
ombyggnads- och nybyggnadsprojekt.
Ansvarig (funktion)

Kommunledningsförvaltningen i Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen i Vingåkers kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunernas inköpsavdelningar
Representanter från kommunala bolag och berörda
förvaltningar

Startdatum

2023

Slutdatum

2025

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Inom byggsektorn skapas årligen ca en tredjedel av allt avfall
som uppkommer inom Sverige och en fjärdedel av allt det
farliga avfallet. Kommunerna och de kommunala bolagen har
en viktig roll som beställare och utförare av stora publika
byggprojekt samt ansvaret för en stor andel av
hyresbostäderna vilket innebär ett ansvar för
livscykelperspektivet i både renoveringar av befintliga bestånd
samt vid nybyggnation. Kommunerna har också en viktig roll att
skapa förutsättningar för återbruk och som samordnande
funktion. Målet är starkt kopplat till åtgärderna under delmålet
om cirkulär ekonomi.
Varje förvaltning och bolag som berörs ska inventera och
upprätta en handlingsplan för att öka cirkularitet i samtliga
ombyggnads- och nybyggnadsprojekt som genomförs.
Livscykelperspektivet ska beaktas redan i
upphandlingsprocessen.
Kan behövas externa resurser som kan ge förslag på rutin.

Kommunen och kommunala bolag
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Åtgärd 6.2: Information och kommunikation med berörda parter för att öka återvinning och
återanvändning.
Uppföljning: Genomförda informationsträffar och utvärdering av dessa.
Ansvarig (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen i respektive kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunernas bygglovshandläggare
Kommunikatörer från kommuner och bolag

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Kommunerna och de kommunala bolagen har en viktig roll som
beställare och utförare av stora publika byggprojekt samt
ansvarig för en stor andel av hyresbostäderna vilket innebär ett
ansvar för livscykelperspektivet i både renoveringar av
befintliga bestånd samt vid nybyggnation. Kommunerna kan
också styra i rätt riktning via bygglovsarbetet, till exempel
genom kontroll att lagstiftning kring utsortering av bygg- och
rivningsavfall efterlevs.
Återkommande informationsträffar/ utbildning riktad mot
bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, kontrollansvariga,
och större byggherrar för att öka återvinning och
återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Kommunernas
bygglovsavdelningar ansvariga för samordning.
Ryms inom ordinarie budget

Kommunerna

Mål 7: Cirkulär ekonomi ska vara betydande som drivkraft i FKV-regionen genom att
återbruk och återvinning av varor och material ökar.
Åtgärd 7.1: Kartlägga och inventera hur näringslivet arbetar med industriell symbios.
Uppföljning: Genomförd utredning.
Ansvarig (funktion)

Kommunledningsförvaltning i respektive kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunernas näringslivskontor eller motsvarande
Miljöstrateg

Startdatum

2023

Slutdatum

2025

Bakgrund/Varför

I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp
istället för att bli avfall. Omställningen till en cirkulär ekonomi
har en stor potential att minska resursanvändningen och
därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Ett exempel är
industriell symbios där verksamheters restprodukter eller avfall
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kan användas som råvara eller nyttighet. Genom företagande
och innovation, samverkan mellan näringsliv och kommunerna
baserat på cirkulära materialflöden och affärsmodeller, kan
utvecklingen av en resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad
ekonomi stärkas i regionen.
Genomförande

Resurser

Finansiär

Flera verksamheter arbetar med industriell symbios idag men
för att hitta goda exempel och kartlägga behoven så behövs en
utredning för att bättre kunna anpassa åtgärder efter behov.
Kartläggningen köps in eller genomförs i projektform tex i
samarbete med högskola eller universitet.
Externa resurser kan krävas för kartläggning

Kommunerna

Åtgärd 7.2: Kartlägga hur kommunerna arbetar med cirkulär ekonomi samt ta fram förslag på
hur kommunerna kan utveckla arbetet.
Uppföljning: Genomförd utredning.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunledningsförvaltningen i respektive kommun

Kommunernas inköpsavdelningar
Miljöstrateg
Andra relevanta funktioner på kommunerna till exempel
arbetsmarknad

Startdatum

2023

Slutdatum

2025

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att
minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och
miljöpåverkan. Genom företagande och innovation, samverkan
mellan näringsliv och kommunerna baserat på cirkulära
materialflöden och affärsmodeller, kan utvecklingen av en
resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi stärkas i
regionen.
Den cirkulära ekonomin finns idag men för att hitta goda
exempel och kartlägga behoven så behövs en utredning för att
kunna bättre anpassa åtgärder efter behov samt förslag på hur
kommunerna kan samverka och utveckla verksamheterna för
att öka förutsättningarna för cirkulär ekonomi i framtiden.
Kartläggningen köps in eller genomförs i projektform.
Omvärldsbevakning är nödvändig.
Externa resurser, ekonomiska eller personella kan krävas för
kartläggning
Kommunerna
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Åtgärd 7.3: Kunskapsutbyte och samverkan mellan kommuner och näringsliv för att öka
cirkulär ekonomi i FKV-regionen
Uppföljning: Genomförda gemensamma aktiviteter för att öka cirkulär ekonomi.
Ansvarig (funktion)

Kommunledningsförvaltningen i respektive kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunernas näringslivskontor eller motsvarande
Miljöstrateg

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att
minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och
miljöpåverkan. I FKV-regionen ska fokus ligga på dialog mellan
verksamheter för att främja samverkan mellan kommunerna
och näringslivet för att skapa förutsättningar för återbruk som
en drivkraft i småföretagande samt kommunernas möjlighet att
bidra till kompetenshöjning och dialog mellan parter i regionen.
För att skapa bra och varaktiga förutsättningar för
kunskapsutbyte och nätverkande kan kommunerna bidra med
att informera på näringslivsdagar, skapa förutsättningar för
nätverk eller riktad kommunikation utifrån resultaten och
behoven som framkommer i kartläggningarna som ska
genomföras.
Ingår i ordinarie verksamhet för till exempel näringslivsträffar

Ordinarie budget

Åtgärd 7.4: Ta fram en handlingsplan/ eller motsvarande för att öka den cirkulära ekonomin i
FKV-regionen.
Uppföljning: Handlingsplan/ eller motsvarande upprättad. Genomförda projekt.
Ansvarig (funktion)

Kommunledningsförvaltningen i respektive kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunernas näringslivskontor eller motsvarande
Miljöstrateg
Representanter från näringslivet

Startdatum

2024

Slutdatum

2026

Bakgrund/Varför

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att
minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och
miljöpåverkan. Genom företagande och innovation, samverkan
mellan näringsliv och kommunerna baserat på cirkulära
materialflöden och affärsmodeller, kan utvecklingen av en
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Genomförande

Resurser

Finansiär

resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi stärkas i
regionen.
För att öka förutsättningarna för cirkularitet i regionen behöver
varje kommun utifrån resultaten och behoven som framkommer
i kartläggningarna ta fram en handlingsplan med konkreta
åtgärder. Under planperioden ska minst två projekt vara
genomförda i varje kommun.
Ordinarie budget för framtagandet. Själva genomförandet av
handlingsplanen kan kräva mer resurser, verksamheter får då
äska mer medel till åtgärder.
Kommunerna / näringslivet

Målområde - Nedskräpning
Mål 8: Nedskräpning och utsläpp av mikroplaster ska minska och förebyggas.
Åtgärd 8.1: Varje kommun ska ha en aktuell plan för minskad nedskräpning och utsläpp av
mikroplaster.
Uppföljning: Uppföljning sker utifrån genomförda åtgärder enligt handlingsplanerna.
Ansvarig (funktion)

Kommunledningsförvaltningen Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen i Vingåkers kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Funktioner som är ansvariga för åtgärder i respektive
handlingsplan

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Genomförande

Nedskräpade miljöer bidrar till en upplevelse av otrygghet, att
minska nedskräpningen är därmed ett led i att öka tryggheten i
offentliga miljöer. Genom att implementera ett strategiskt
arbetssätt kan nedskräpning minskas.
När kommunerna har en aktuell plan för hur man ska arbeta för
att minska nedskräpningen kan ett långsiktigt arbete mot
nedskräpning säkerställas.
Varje kommun ska ha en aktuell plan för minskad
nedskräpning. Planen kan anpassas efter det lokala behoven
och förutsättningar men några områden är identifierade som
extra viktiga och bör finnas med i samtliga kommuners plan.
1. Arbete med kommunikation och kampanjer. ex.
skräpplockardagar
Uppmuntra och stöda det lokala arbetet mot nedskräpning och
samtidigt visa att vi arbetar för en skräpfri kommun
2. Nudgingåtgärder
Genom att ”knuffa” personer i rätt riktning kan man minska
nedskräpning. Detta kallas för ”nudging”, vilket innebär att
implementera åtgärder som gör det lättare för individer att göra
en beteendeförändring.
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3. Samarbeta med näringsidkare - samarbete mellan
kommunen och caféverksamheter, butiker samt
restauranger/snabbmatsrestauranger
Planen ska innehålla en förklaring till hur man vill samarbeta
med näringslivet för att minska nedskräpning av exempelvis
take-away muggar, glassbehållare och
snabbmatsförpackningar mm.
4. Undersöka vad det finns för källor till utsläpp av
mikroplaster i kommunerna och ta fram åtgärder för
att begränsa utsläppet av dem.
I planen ska det finnas förklarat hur kommunen ska arbetar
med att begränsa och förebygga utsläpp av mikroplaster i natur
och vattendrag.
Resurser

Kommun ansvarar för arbetstiden att ta fram planen,
implementera arbetet och följa upp planen. I respektive plan tas
beslut om finansiering.
Eventuella resurser för åtgärder i planen beslutas i respektive
kommun vid framtagande och revidering av plan.

Finansiär

Kommunerna

Åtgärd 8.2: Utföra årliga skräpmätningar.
Uppföljning: Genomförda skräpmätningar och dess resultat över tid.
Ansvarig (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen i Vingåkers kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Kommuners miljöstrateger
Kommunernas tekniska enhet eller motsvarande

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Skräpmätningar ökar kunskapen om skräpet. Genom att mäta
skräp kan man få en anvisning om var och vilka slags skräp
som är vanligast i våra kommuner vilket kan hjälpa oss i
utformningen av förebyggande insatser. På så sätt ökar också
möjligheten att påverka aktörer som bidrar till nedskräpningen.
Genom mätningarna blir det också lättare att följa upp om
åtgärderna har fungerat.

Genomförande

Varje kommun tar fram egna rutiner för hur skräpmätningen
ska genomföras och på vilka platser utefter kommunernas
förutsättningar.

Resurser

Kommun ansvarar för utförandet av skräpmätningar

Finansiär

Kommunerna
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Åtgärd 8.3: Vid arrangemang som festivaler och idrottsevenemang där det finns risk för
nedskräpning utomhus ska kommunen och arrangören samverka för att minska
nedskräpningen.
Uppföljning: Uppföljning av hur samverkan med arrangörer har gått vid relevanta arrangemang
Ansvarig (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen i Vingåkers kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunernas miljöstrateg
Kommuners ansvariga för uthyrning av kommunens mark
Kommunernas tekniska enhet eller motsvarande

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Genomförande

För att minska nedskräpning i samband med större evenemang
som arrangeras av externa aktörer eller kommunens
verksamhet ska kravställan och samverkan ske kring
avfallshantering och avfallssortering.
När större evenemang där risk för nedskräpning utomhus finns
ska kommunen upprätthålla en dialog med arrangören
angående avfallshantering och avfallssortering.
Arrangören är ansvarig för att platsen inte lämnas nedskräpad.
Kommunen kan ställa krav på arrangörer som utför aktiviteter
på kommunal mark och uppmuntra till källsortering i det mån
det är möjligt.
På privat mark regleras beställning av hämtning av avfall efter
gällande taxa och föreskrifter.

Resurser

Arbetstid för kommunen för att upprätthålla dialogen med
arrangörer samt resurser vid eventuellt samarbete.

Finansiär

Kommunerna

Åtgärd 8.4: Synlig städning som en del i det förebyggande arbetet.
Uppföljning: Uppföljning sker av genomförda synliga städinsatser.
Ansvarig (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen Flens kommun
Service och teknikförvaltningen i Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltning i Vingåkers kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunernas miljöstrateg
Kommunernas tekniska enhet eller motsvarande
Kommunernas kommunikatörer

Startdatum

2023

Slutdatum

2032
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Bakgrund/Varför

Synlig städning kan fungera som en typ av förebyggande
arbete. Att till exempel genomföra skräpdyk är ett sätt att
synliggöra problemet med skräp i våra sjöar och vattendrag
och på så sätt påverka människors beteenden.

Genomförande

Synliga städinsatser, till exempel skräpdyk, genomförs och
kommuniceras ut till media och allmänhet för att synliggöra
problemet med skräp i sjöar och vattendrag.

Resurser

Arbetstid för kommunerna

Finansiär

Kommunerna

Åtgärd 8.5: Kartlägga problemet med dumpning och säkerställa att det finns rutiner vid
hantering av ärenden gällande dumpningsärenden.
Uppföljning: Framtagna rutiner efterföljs samt genomförd kartläggning.
Ansvarig (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltning i respektive kommun

Projektmedlemmar (funktion)

Miljöstrateger
Miljötillsyn
Tekniska kontoret eller motsvarande

Startdatum

2023

Slutdatum

2025 (för kartläggning av ärenden samt eventuellt framtagning
och implementering av nya rutiner)
2032 (återkommande kartläggningar av problem och revidering
av rutiner)

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Precis som nedskräpning bidrar illegal dumpning till
miljöproblem, sanitära problem med råttor och andra skadedjur,
stora kostnader för renhållning, indirekta kostnader i form av
värdeminskning av fastigheter, ökad otrygghet, risk för ökad
brottslighet med mera.
Kommunerna ska säkerställa att det finns rutiner för hur man
hanterar ärenden och klagomål om dumpning. Rutiner tas fram
under de första två åren av planperioden och revideras vid
behov.
Arbetstid av kommunerna

Kommunerna
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Målområde - Förhindra spridning av farliga ämnen
Mål 9: Mängden farligt avfall i hushållens restavfall ska minska
Åtgärd 9.1: Återkommande kommunikationsinsatser om farligt avfall riktat till hushåll.
Uppföljning: Genomförda kommunikationsinsatser. Plockanalyser i hushållens restavfall.
Ansvarig (funktion)

SVAAB

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunernas kommunikatörer
Kommunikatör SVAAB
Miljöstrateg

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

En halv procent av det som finns i hushållens restavfall är
farligt avfall, enligt en undersökning från Avfall Sverige som
genomfördes i 109 svenska kommuner under åren 2013–2016.
Farligt avfall kan skada människor och miljö om det inte
hanteras på rätt sätt. Batterier, färg, elektronik och nagellack är
exempel på farligt avfall som förekommer mycket i hemmet.
Genomföra kommunikationsinsatser för att informera invånarna
om farligt avfall. Det kan till exempel handla om vad som
räknas som farligt avfall och hur det ska hanteras, om hur
gamla läkemedel ska hanteras samt vilka miljöfarliga produkter
i hemmet som lätt kan bytas ut mot mindre miljöfarliga
produkter. Kommunikationen sker genom lämpliga fysiska och
digitala kanaler.

Eventuellt behövs externa resurser till kommunikationsinsatser.
Plockanalys del av ordinarie arbete.

SVAAB

Åtgärd 9.2: Dialog med fastighetsägare om att införa fastighetsnära insamling av farligt avfall
för flerbostadshus.
Uppföljning: Antal fastighetsägare som har infört insamling av farligt avfall.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunledningsförvaltning i Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltning i Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltning i Vingåkers kommun
Miljöstrateger
Kommunala bostadsbolag

Startdatum

2023

23

280

Slutdatum
Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

2026
Tillgängligheten kan vara avgörande för hur invånare hanterar
sitt farliga avfall. Att införa fastighetsnära insamling av farligt
avfall till framförallt boende i flerbostadshus antas därför kunna
minska andelen farligt avfall i hushållens restavfall.
Först behövs en utredning av hur många flerbostadshus som
inte har tillgång till fastighetsnära insamling av farligt avfall,
därefter ska en dialog med fastighetsägarna startas upp med
syfte att de ska införa detta.
Detta är ett uppdrag utöver det ordinarie arbetet, det behövs
tillsättas resurser.
Kommunen

Mål 10: Mängden miljöfarliga produkter som finns inom och köps in av kommunkoncernen
ska minska.

Åtgärd 10.1: Varje förvaltning och bolag ska upprätta en plan för att byta ut miljöfarliga
kemikalier mot bättre alternativ.
Uppföljning: Undersökning huruvida de miljöfarliga kemikalierna har minskat och vad som har
bytts ut mot bättre alternativ.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunledningsförvaltningar i respektive kommun
SVAAB (för egen del)
Miljöstrateg
Representanter från kommunala bolag
Representanter från relevanta förvaltningar
Inköp/upphandling

Startdatum

2023

Slutdatum

2025

Bakgrund/Varför

Genomförande

Spridningen av farliga ämnen behöver förebyggas och minska
för att skydda människors hälsa och den biologiska
mångfalden. Enligt miljöbalkens produktvalsprincip ska
kemiska produkter som kan befaras medföra risk för människa
eller miljö inte användas om de kan ersättas med produkter
som kan antas vara mindre farliga.
Först behöver samtliga förvaltningar och bolag göra en
inventering av sina miljöfarliga kemikalier, därefter ska de
undersöka vad som kan bytas ut mot bättre alternativ. En plan
för substitutionen ska fastställas. Hjälp kan fås av
Substitutionscentrum.

Resurser

Ordinarie budget.

Finansiär

Kommunen
Kommunala bolag
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Åtgärd 10.2: Upprätta rutin för inköp av miljöfarliga kemikalier samt arbeta för att öka
uppföljningen av dessa inköp.
Uppföljning: Undersökning ifall avsteg från rutinen har gjorts och varför.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunledningsförvaltning i respektive kommun

Miljöstrateger
Inköp/upphandling

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar årligen varor och
tjänster för mellan 450 och 535 miljarder kronor. Genom att
ställa miljökrav i offentlig upphandling stimuleras producenter
till att utveckla miljöanpassade varor och tjänster. Offentliga
organisationer kan därmed vara drivande aktörer mot en
cirkulär ekonomi, där miljöfarliga ämnen fasas ut för att material
ska kunna återanvändas i nya varor.
Först ska en rutin för inköp av miljöfarliga kemikalier upprättas,
därefter ska kommunen jobba för att rutinen alltid följs och
därför regelbundet följa upp dessa inköp. Rutiner ska införas
under de två första åren av planperioden.
Ordinarie budget.

Kommunen

Mål 11: Spridning av farliga ämnen från nedlagda deponier ska minska.
Åtgärd 11.1: Inventera risk avseende spridning av miljöstörande ämnen från alla nedlagda
deponier.
Uppföljning: Utifrån fastställda riskklasser.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningar i respektive kommun

Miljötillsyn

Startdatum

2023

Slutdatum

2025

Bakgrund/Varför

Deponier samlar stora mängder miljögifter på en begränsad
yta. Läckage från deponier riskerar att påverka människors
hälsa och miljön genom förorening av mark och vatten. Hur stor
miljö- och hälsopåverkan som en deponi har beror på dess
lokalisering, de skyddsåtgärder som konstruerats och på det
deponerade avfallets egenskaper. För att minska miljöpåverkan
måste först deponins riskklass fastställas.

25

282

Genomförande

Inventera och fastställa alla nedlagda deponiers riskklass,
inventeringen ska ske enligt MIFO fas 1.

Resurser

Externa resurser kan krävas.

Finansiär

Kommunen

Åtgärd 11.2: Utifrån inventerad risk utreda behovet av miljöövervakning och skyddsåtgärder
vid aktuella deponier.
Uppföljning: Utifrån vilka beslut om skyddsåtgärder som tagits vid aktuella deponier.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningar i respektive kommun

Miljötillsyn

Startdatum

2024

Slutdatum

2027

Bakgrund/Varför

Genomförande

Resurser

Finansiär

Nedlagda deponiers miljöpåverkan kan förebyggas och
minskas av miljöövervakning och skyddsåtgärder.
Skyddsåtgärder kan vara konstgjorda barriärer, bottentätningar,
lakvattenbehandling, dikning för att förhindra inträngande av
grundvatten, och sluttäckning av deponin. Behovet av
skyddsåtgärder styrs av den omgivande miljöns känslighet.
MIFO fas 2 ska genomföras för alla deponier som har fått
riskklass 1 eller 2, där beslut fattas om behov av
miljöövervakning och skyddsåtgärder
Kan krävas externa resurser.

Kommunen
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Åtgärd 11.3: Säkerställa att nedlagda deponier inkluderas och prioriteras i enlighet med den
kommunalt fastställda tillsynsplanen för förorenad mark.
Uppföljning: Utifrån åtgärder och beslut gällande nedlagda deponier.
Ansvarig (funktion)

Projektmedlemmar (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningar i respektive kommun

Miljötillsyn

Startdatum

2023

Slutdatum

2032

Genomförande

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik går ut på att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Att förorenade
områden ska vara åtgärdade ingår i miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö. Naturvårdsverkets bedömning är att saneringstakten
behöver öka för att det ska lyckas.
Kontinuerligt säkerställa att arbete med nedlagda deponier
prioriteras i enlighet med tillsynsplanen för förorenad mark.

Resurser

Ordinarie arbete.

Bakgrund/Varför

Finansiär

Kommunen
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Bilaga 2. Nulägesbeskrivning
2.1 Kommunfakta
Flen
Flens kommun har en landareal på 826 km2 med 16 431 invånare och 7 597 hushåll. Majoriteten
bor i småhus eller hyresrätt i flerbostadshus. Antalet fritidshus inom Flens kommun är högt,
2 790 stycken, vilket kan jämföras med antal småhus som är 4 496 stycken. Förutom centralorten
består Flen av sju tätorter: Bettna, Hälleforsnäs, Malmköping, Mellösa, Skebokvarn, Sparreholm
och Vadsbro. 24,1 % av kommunens invånare bor på landsbygden. Flens kommun är den största
arbetsgivaren med 1 336 tillsvidareanställda. I Flens kommun finns drygt 1 100 registrerade
företag, de flesta är mindre företag med 1–5 anställda. Företag med 50–99 anställda inom
kommunen är Dellner Dampers AB, Flens Byggelement AB, ICA Kvantum, Op System AB,
Switsbake Int AB och Vrena Mekaniska Verkstad AB. De större företagen, med 150–200 anställda,
är Volvo Parts AB och Unilever Produktion.
Katrineholm
Katrineholms kommun har en landareal på 1 025 km2 med 34 765 invånare och 16 102 hushåll.
Bostads- och hyresrätter är en stor del av hushållens boendeform, 10 219 stycken. Det finns 8 205
småhus och 2 079 fritidshus i kommunen. Förutom centralorten Katrineholm har kommunen sju
tätorter: Bie, Björkvik, Forssjö, Julita/Äsköping, Sköldinge, Strångsjö och Valla.
Katrineholms kommun är den största arbetsgivaren med drygt 3 000 anställda inom 100 olika
yrken. De största privata arbetsgivarna är SKF Mekan och Kronfågel.
Vingåker
Vingåkers kommun har en landareal på 370 km2 med 9 164 invånare och 4 166 hushåll. I Vingåker
är en- och tvåfamiljshus den vanligaste bostadendeformen, 2 844 hushåll. Antalet fritidshus är
1 176 hushåll och bostads- och hyresrätter är 1 410 hushåll. Förutom centralorten består Vingåker
av fem tätorter: Baggetorp, Högsjö, Läppe, Marmorbyn och Österåker. Ungefär två tredjedelar av
kommunens invånare bor i centralorten medan en tredjedel återfinns på landsbygden och i
tätorterna.
I Vingåkers kommun finns 510 registrerade företag som tillsammans genererar
1 722 arbetstillfällen. Vingåker har, jämfört med övriga landet, en större offentlig tjänsteverksamhet
och kommunen är den i särklass största arbetsgivaren med ungefär 700 anställda.
2.2 Kommunalt ansvar för avfallshantering
Kommunen har ansvar för insamling, hantering och behandling av hushållsavfall och returpapper,
bortsett från det avfall som omfattas av producentansvar. Kommunens ansvar gäller även
jämförligt avfall från verksamheter. Kommunens ansvar framgår av 15 kapitlet i Miljöbalken.
Det kommunala ansvaret omfattar följande fraktioner:
●
●
●
●
●
●
●
●

Restavfall
Matavfall
Returpapper
Grovavfall
Trädgårdsavfall
Latrin
Slam från små enskilda avloppsanläggningar och från fettavskiljare
Farligt avfall från hushåll
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2.3 Organisation och insamlingssystem
Sörmland Vatten och Avfall AB (Sörmland Vatten) sköter, på uppdrag av Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner, kundregister, fakturering och drift av renhållningsverksamheten.
Kommuninvånarna erbjuds insamling av hushållsavfall på flera olika sätt. Matavfall och restavfall
samlas in i kärl vid bostaden. För samtliga hushåll och verksamheter sker insamlingen av matavfall
i särskilda gröna påsar som lämnas i samma kärl som restavfallspåsarna. Matavfallspåsarna
sorteras sedan ut genom optisk sortering. Insamlingen sker genom upphandlad entreprenör.
Grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall samlas in via kommunernas återvinningscentraler. Det
finns en återvinningscentral i respektive kommun. Farligt avfall kan också lämnas till Miljöbilen
under delar av året. I kommunerna finns flera återvinningsstationer som producenterna ansvarar
för, där hushållen kan lämna förpackningar och returpapper.
Slam från små avlopp samlas in genom upphandlad entreprenör och behandlas av Sörmland
Vatten och Avfall. Idag återförs allt slam från små avlopp till åkermark genom det kvalitetsarbete
som Sörmland Vatten genomför kopplat till Revaq-certifiering1. Slammet från små avlopp
behandlas genom mesofil rötning vid Rosenholms reningsverk, Katrineholms kommun. Efter den
pågående ombyggnationen är klar kommer detta ske genom termofil rötning.
I Julita, Katrineholms kommun finns idag två externslambrunnar som tar emot ca 4 500 m3/år för
återanvändning av slam till åkermark. Detta slam är inte Revaq certifierat.
Allt slam från små avlopp i Flens kommun behandlas i avloppsreningsverket i Flen.
Slam från Vingåker som samlas in under månaderna april till oktober läggs på vassbädd,
resterande månader samlas slammet in och rötas vid Vingåkers reningsverk.
Även i framtiden är målet att kunna sprida slam från små avlopp på åkermark
Utredningen ”Hållbar slamhantering” SOU 2023:3 lämnade sitt betänkande i januari 2020.
Utredningen har två alternativa huvudförslag, antingen totalförbud mot spridning av avloppsslam
eller spridningsförbud med undantag för hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv
jordbruksmark. Betänkandet har varit ute på remiss, några beslut är ännu inte fattade.
2.4 Avfall under kommunalt renhållningsansvar
Matavfall
Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller verksamheter
som restauranger, storkök, butiker eller livsmedelsindustrier. Matavfall är rester av det man äter
som till exempel blivit över, har bortrensats eller är utgånget.
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Matavfallet ska lämnas i de särskilda
påsar eller separata kärl som tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. Närmare vägledning
angående vad som utgör matavfall framgår av de sorteringsanvisningar som tillhandahålls av
renhållaren. Egen matavfallskompostering ska anmälas till tillsynsmyndigheten enligt vad som
framgår i föreskrifterna om avfallshantering.
Grovavfall
Grovavfall utgörs av hushållsavfall som på grund av sin beskaffenhet inte ryms i avsett kärl eller
behållare för hushållsavfall, så kallat skrymmande avfall, exempelvis utrangerade möbler, cyklar,
barnvagnar och större emballage. Grovavfall från hushåll kan transporteras till någon av
1

Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen och skapa en hållbar
återföring av växtnäring
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kommunens återvinningscentraler av fastighetsägare/nyttjanderättshavare/boende och lämnas
där. Grovavfallet kan också, efter beställning och enligt schema som publiceras på renhållarens
hemsida, hämtas vid fastigheten av renhållaren eller den renhållaren anlitar.
Hämtning förutsätter att avfallet buntas eller emballeras på lämpligt sätt samt förses med
märkning så det tydligt framgår att det är grovavfall och från vilken fastighet detta härrör.
Bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig verksamhet
Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet ingår i det
kommunala ansvaret och lämnas till kommunens återvinningscentral. Sortering sker enligt
kommunens anvisningar.
Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten eller lämnas på
kommunens återvinningscentral.
Latrin
Latrin är avföring och urin som i detta sammanhang kommer från olika typer av torrtoaletter. Latrin
från Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ingår i ett kretslopp för jordbruket där
växtnäringen återförs till produktiv mark. Latrin hygieniseras och återvinns genom en metod som
kallas våtkompostering. Antal abonnemang var totalt 584 stycken i regionen under 2020.
Slam från små avlopp och från fettavskiljare
Slam från små avlopp omfattar slam från slamavskiljare, BDT- brunnar2, slutna tankar och små
reningsverk. Slam från små avlopp i Flens och Vingåkers kommuner behandlas vid reningsverken.
I Katrineholms kommun körs slam från små avlopp delvis till reningsverket men även till
externslambrunnarna för hygienisering innan spridning på åkermark. Antal anläggningar var totalt 7
247 stycken i regionen under 2020.
Fettavskiljarslam samlas upp i fettavskiljare i restauranger, storkök och liknande platser. Det fett
som samlas in från pumpstationer och reningsverk kört i nuläget till Kumla för distribuering medans
verksamheterna själva ombesörjer insamling och bortskaffande. Antal anläggningar var totalt 119
regionen under 2020.
Hushållens farliga avfall
Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper för människor eller miljö
och som exempelvis är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt,
smittförande eller brandfarligt. Farligt avfall är ett sådant ämne eller föremål som är avfall och som
är markerat med en asterisk (*) i avfallsförordningens (2011:927) eller som omfattas av föreskrifter
som har meddelats med stöd av 12 § samma förordning. Olika slags farligt avfall får inte blandas.
Farligt avfall kan lämnas till återvinningscentralen. Inlämnat farligt avfall ska vara väl förpackat så
att det går att hantera och lagra utan att det innebär risker för personal och utrustning. På
förpackningen ska innehållet tydligt vara angivet. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom
insamling enligt schema som publiceras på renhållarens hemsida.

2

BDT står för bad-, disk- och tvättvatten.
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Med farligt avfall avses bland annat:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen
kemikalier
lim, t.ex. kontaktlim, epoxylim, spackel
syror och basiskt avfall (t.ex. frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut)
spillolja och annat oljeavfall
fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare
bekämpningsmedel
lösningsmedel
kvicksilveravfall, t.ex. termometrar, barometrar, reläer
aerosoler (sprayburkar)
cytostatika
el- och elektronikavfall

Kasserade sprutor och kanyler
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl emballerade så att skada, ohälsa, annan olägenhet eller
risk för olycksfall inte uppkommer, läggas i behållare för kasserade sprutor och kanyler som kan
hämtas på apotek. Fylld behållare återlämnas till ett apotek där avtal finns eller till
återvinningscentralen. Kommunerna har tecknat avtal med apotek för hantering av kasserade
sprutor och kanyler från hushåll.
Återanvändbara varor och produkter
Produkter och varor som är hela och rena men som ägaren har för avsikt att göra sig av med bör i
första hand lämnas på ett sätt så att de kan användas av någon annan och genom det förlängs
produktens livslängd. Detta görs genom att lämna produkterna till secondhand eller loppis. Det är
också möjligt att lämna produkter och varor till återanvändning på återvinningscentralen i Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner.
2.5 Avfall under producentansvar
Avfall som omfattas av producentansvaret ska hanteras enligt särskilda anvisningar från
respektive producent. Återvinningsbart material ska sorteras ut och lämnas till den plats som
producenten anvisar. Producenterna har ansvar för insamling och behandling av följande
fraktioner:
● Förpackningar av papper, plast, metall och glas
● Småbatterier och blybatterier
● El- och elektronikavfall
● Däck
● Bilar
● Läkemedel
Förpackningar av papper, plast, metall och glas
Förpackningar av papper, metall, plast, färgat och ofärgat glas. Tidningar och returpapper ska (till
och med 2021) lämnas vid en återvinningsstation (ÅVS), i ett fastighetsnära system som
fastighetsägaren tillhandahåller eller på annan plats som anvisas av producent.
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Småbatterier och blybatterier
Producenterna har skyldighet att se till att småbatterier samlas in i holkar som bland annat finns på
återvinningsstationer och återvinningscentraler. Större batterier som till exempel bilbatterier kan
lämnas på återvinningscentralen
El- och elektronikavfall
Avfall i form av uttjänta elektriska och elektroniska produkter omnämns som el- och elektronikavfall
och utgörs exempelvis av kyl- och frysskåp, spisar, TV-apparater och batteridrivna leksaker samt
lysrör, lågenergilampor, glödlampor och batterier.
Hushållen ska lämna el- och elektronikavfall på kommunens återvinningscentral, i ett
fastighetsnära system som fastighetsägaren tillhandahåller eller på annan plats som anvisats av
producent.
Butiker som säljer el utrustning måste ta emot uttjänta elprodukter. I mindre butiker gäller ”en mot
en-principen”, vilket innebär att du kan lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt.
El-Kretsen ansvarar för att det av kommunen insamlade el- och elektronikavfallet som omfattas av
producentansvar kommer till rätt behandling och återvinning.
Undantag: Lysrör och andra ljuskällor med innehåll av kvicksilver ska hanteras som farligt avfall.
Bildäck
Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan fälg, ska lämnas till däckförsäljare eller på annan plats
som anvisas av producent. De kan även lämnas på kommunens återvinningscentral. Svensk
Däckåtervinning AB ansvarar för insamling av däck.
Bilar
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som anvisas av producent. Det saknas uppgift om mängd bilar
som återvinns i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Läkemedel
Läkemedel som inte är farligt avfall omfattas av producentansvar och ska lämnas till apoteken som
har skyldighet att ta emot överblivna läkemedel.
Ytterligare avfall med producentansvar kan tillkomma. I sådana fall hänvisas till producenternas
sorteringsanvisningar.
2.6 Avfallsmängder och behandling
Nedan presenteras avfallsmängderna som uppstår i respektive kommun och som ingår i det
kommunala ansvaret. Därefter presenteras mängder av kommunalt verksamhetsavfall i samtliga
kommuner.

Flen
Tabell 1 Avfallsmängder i Flens kommuner under 2020.

Kommunens befolkning och struktur (§2)
A1 : Invånare

16 431st.

A20 : Hushåll i en- och tvåfamiljshus

4 466 st.
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A21 : Hushåll i flerbostadshus

3 549 st

A22 : Fritidshus

2 744 st

Avfall som kommunen ansvarar för (§3)
Total insamlad mängd avfall (inkl. farligt avfall, slam och annat flytande
20 534ton
avfall, exkl. förpackningar)
Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling

845

ton

Insamlad mängd farligt avfall

346

ton

I6 : Förpackningar och returpapper, totalt

989

ton

Elavfall

256

ton

Batterier

36

ton

Avfall som omfattas av producentansvar (§4)

Insamlat hushållsavfall (§3)
I1 : Mat- och restavfall

3 151 ton

Grovavfall

3 820 ton

Matavfall

845

S8: Mängd insamlat latrin
S7: Mängd slam från enskilda avloppsanläggningar
Fettavskiljarslam
Farligt avfall från hushåll

To
n
To
14,7
n
To
13 058
n
To
145
n
To
346
n

Omhändertagande (§3 punkt 4)
Å1 : Restavfall till energiåtervinning

To
n
To
0
n
To
2 724
n
To
0
n
To
844
n
To
0,54
n
To
300
n
To
46
n
To
0,54
n
2 306

Å2: Trädgårdsavfall till förbränningsanläggning
Å3: Grovavfall och impregnerat trä till förbränningsanläggning
Å4: Matavfall till central komposteringsanläggning
Å5 : Matavfall till central biogasanläggning
Å19 : Matavfall till reningsverk
Å6: Trädgårdsavfall till central biologisk behandling
Å7: Matavfall som hemkomposteras
Å9: Matavfall via matavfallskvarn till avloppsledningsnätet
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Producentansvar (§4)
Returpapper

259

Pappersförpackningar

249

Plastförpackningar

126

Metallförpackningar

30

Glasförpackningar

325

Träförpackningar

To
n
To
n
To
n
To
n
To
n
St

Elavfall

256

Bärbara batterier

4,2

Bilbatterier

31

Däck

53

To
n
To
n
To
n
To
n

Bilar

Katrineholm
Tabell 2 Avfallsmängder i Katrineholms kommun under 2020.

Kommunens befolkning och struktur (§2)
A1 : Invånare

34 765St

A20 : Hushåll i en- och tvåfamiljshus

7 324 St

A21 : Hushåll i flerbostadshus

9 286 St

A22 : Fritidshus

2 079 St

Avfall som kommunen ansvarar för (§3)
Total insamlad mängd avfall (inkl. farligt avfall, slam och annat flytande
To
22 748
avfall, exkl. förpackningar)
n
To
Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling
2 117
n
To
Insamlad mängd farligt avfall
413
n
Avfall som omfattas av producentansvar (§4)
I6 : Förpackningar och returpapper, totalt

1 848

Elavfall

570

To
n
To
n

34

291

Batterier

54

To
n

Insamlat hushållsavfall (§3)
I1 : Mat- och restavfall

To
n
To
6 039
n
To
2 117
n
To
11,8
n
To
8 496
n
To
518
n
To
413
n
7 271

Grovavfall
Matavfall
S8: Mängd insamlat latrin
S7: Mängd slam från enskilda avloppsanläggningar
Fettavskiljarslam
Farligt avfall från hushåll
Omhändertagande (§3 punkt 4)
Å1 : Restavfall till energiåtervinning

To
n
To
0
n
To
4 459
n
To
0
n
To
2 117
n
To
0
n
To
716
n
To
101
n
To
9
n
5 143

Å2: Trädgårdsavfall till förbränningsanläggning
Å3: Grovavfall och impregnerat trä till förbränningsanläggning
Å4: Matavfall till central komposteringsanläggning
Å5 : Matavfall till central biogasanläggning
Å19 : Matavfall till reningsverk
Å6: Trädgårdsavfall till central biologisk behandling
Å7: Matavfall som hemkomposteras
Å9: Matavfall via matavfallskvarn till avloppsledningsnätet
Producentansvar (§4)

To
n
To
n

Returpapper

386

Pappersförpackningar

559

Plastförpackningar

253

ton

Metallförpackningar

46

ton

Glasförpackningar

605

ton

Träförpackningar

St

Elavfall

570

ton

Bärbara batterier

9,2

ton

35

292

Bilbatterier

44

ton

Däck

75

ton

Bilar

Vingåker
Tabell 3 Avfallsmängder i Vingåkers kommun under 2020.

Kommunens befolkning och struktur (§2)
A1 : Invånare

9 164st

A20 : Hushåll i en- och tvåfamiljshus

2 844st

A21 : Hushåll i flerbostadshus

1 562st

A22 : Fritidshus

1 167st

Avfall som kommunen ansvarar för (§3)
Total insamlad mängd avfall (inkl. farligt avfall, slam och annat flytande
avfall, exkl. förpackningar)

9 156ton

Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling

512 ton

Insamlad mängd farligt avfall

155 ton

Avfall som omfattas av producentansvar (§4)
I6 : Förpackningar och returpapper, totalt

583 ton

Elavfall

168 ton

Batterier

21

ton

Insamlat hushållsavfall (§3)
I1 : Mat- och restavfall

1 634ton

Grovavfall

3 254ton

Matavfall

512 ton

S8: Mängd insamlat latrin

11,9 ton

S7: Mängd slam från enskilda avloppsanläggningar

3 961ton

Fettavskiljarslam

139 ton

Farligt avfall från hushåll

155 ton

Omhändertagande (§3 punkt 4)
Å1 : Restavfall till energiåtervinning

1 123ton

Å2: Trädgårdsavfall till förbränningsanläggning

ET

ton

36
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Grovavfall och impregnerat trä till förbränningsanläggning

2 323ton

Å4: Matavfall till central komposteringsanläggning

0

Å5 : Matavfall till central biogasanläggning

512 ton

Å19 : Matavfall till reningsverk

0

Å6: Trädgårdsavfall till central biologisk behandling

215 ton

Å7: Matavfall som hemkomposteras

16,4 ton

Å9: Matavfall via matavfallskvarn till avloppsledningsnätet

0,20 ton

ton

ton

Producentansvar (§4)
Returpapper

144 ton

Pappersförpackningar

162 ton

Plastförpackningar

74

ton

Metallförpackningar

15

ton

Glasförpackningar

188 ton

Träförpackningar

St

Elavfall

168 ton

Bärbara batterier

2,7

Bilbatterier

18,8 ton

Däck

31

ton

ton

Bilar

Verksamhetsavfall som uppstår i kommunernas verksamheter
Ett verksamhetsavfall som uppstår inom kommunerna är slam från kommunernas
avloppsreningsverk (ARV). För flera av de mindre avloppsreningsverken sker transport av slammet
till ett större avloppsreningsverken för behandling och avvattning. Mängderna som lämnar
reningsverken varierar mellan åren, vilket beror på när slammet kan avsättas till mottagare och
möjligheterna till lagring vid reningsverken. Mängderna som avsattes under 2020 för respektive
reningsverk framgår av Tabell 4.
Tabell 4 Mängd och avsättning för slam från kommunala avloppsreningsverk (ARV)

Avloppsreningsverk
Flen ARV1,
Flens kommun

Rosenholm ARV,
Katrineholms kommun

Mängd slam till
behandling (ton TS4)
513
585

670

Behandling
Gödning av jordbruksmark
Annan användning t.ex.
mellanskiktslager i deponi
Gödning av jordbruksmark
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Julita ARV2,
Katrineholms kommun
Vingåker ARV3,
Vingåkers kommun

12

Gödning av jordbruksmark

0

1). Flens ARV tar emot slam från Bettna ARV, Malmköpings ARV, Sparreholms ARV och Vadsbro
ARV. Slam som används som sluttäckning av deponi har haft ett för högt metallinnehåll för att
kunna användas som gödning av jordbruksmark/skogsmark.
2). Slammet pumpas till Julita externslambrunn.
3). Vingåker ARV tar emot slam från Forsby ARV och Österåker ARV. Under 2020 lämnade inget
slam reningsverket.
4). TS står för torrsubstans.

Övrigt verksamhetsavfall
I övrigt saknas tillförlitlig statistik om vilka mängder av verksamhetsavfall som olika företag och
branscher genererar.

Bilaga 3: Nulägesbeskrivning för hantering av avfallsfrågor vid fysisk
planering
I denna bilaga följer en beskrivning för respektive kommun avseende hur avfall hanteras inom
kommunernas översiktsplaner samt i övrig planering.
Flens kommun
Flens kommuns nuvarande översiktsplan är från hösten 2018 och sträcker sig ungefär 20 år framåt
i tiden men med längre utblickar. Flens kommun kommer antingen att ta fram en planeringsstrategi
innan 2024 alternativt revidera Översiktsplanen i början av nästa mandatperiod. Den fördjupade
översiktsplanen för Flens stad antogs 2014 och har en tidshorisont som sträcker sig till 2030 med
utblick mot 2050.
I Flens översiktsplan utgör avfallstrappan en grund, d.v.s. vikten av att förebygga uppkomsten av
avfall samt att resurserna i det avfall som uppstår ska tas omhand så långt det går eftersträvas och
stödjs vid planeringen. Översiktsplanen pekar också på att det ska vara lätt för boende att kunna
sortera sitt hushållsavfall.
Det konstateras vidare generellt att avfall kräver utrymme. I planen har behov av att skapa ytor för
fler återvinningsstationer (ÅVS) i strategiska lägen identifierats och ett ställningstagande är att
ÅVS:er ska placeras så de finns belägna inom gångavstånd för de boende. Däremot saknas
beskrivning av behovet av mark för återvinningscentraler, för mottagande av hushållens farliga
avfall och grovavfall, samt plats för omlastning av hushållsavfall.
Planen beskriver också vikten av att i den fysiska planering ta hänsyn till och skapa god
framkomlighet för de fordon som fraktar avfall, något som bidrar till en tryggare trafikmiljö och god
arbetsmiljö.
Ett viktigt ställningstagande är också att Flens kommun arbetar aktivt med avfallshantering genom
att fortlöpande arbeta med målen i avfallsplanen, vilket tydligt kopplar avfallsplanen till
översiktsplanen.
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För alla planer gällande fysisk planering lämnas Sörmland Vatten möjlighet till synpunkter gällande
avfallsfrågor i samrådsförfarandet. Sörmland Vatten lämnas också möjlighet att komma med
synpunkter i bygglovsprocessen utifrån ett avfallsperspektiv.
Katrineholms kommun
Nuvarande Översiktsplan 2030 (del stad och del landsbygd) aktualitetsprövades 2019 och då kom
man fram till att den gäller till och med år 2024. Därför påbörjas arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan för antagande innan slutet på 2024. Den nya översiktsplanen ska omfatta hela
kommunen.
I kommunens översiktsplan lyfts avfallstrappan fram och intentionen att klättra så högt upp som
möjligt, dvs att i första hand undvika att avfall uppstår.
Översiktsplanen innehåller beskrivningar av hur avfallshanteringen är ordnad idag där de viktigaste
funktionerna som kräver utrymme ingår i beskrivningarna. Det framgår i översiktsplanen att
insamling av hushållsavfall till stor del sker i kärl som är placerade intill varje fastighet.
I planen beskrivs vidare att det i Katrineholm finns en återvinningscentral, Vika, där största delen
av materialet återvinns eller återbrukas och att det insamlade hushållsavfallet fraktas till Vika för
omlastning och transporteras därefter till Tekniska Verken i Linköping för behandling.
I översiktsplanen framgår vidare att det inom kommunen finns femton stycken
återvinningsstationer och en återvinningscentral där hushållen kan lämna sitt avfall. Ansvar för
återvinningsstationerna har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
Den riktlinje som fastställs i översiktsplanen är att avfallshanteringen ska skötas i enlighet med
avfallsplanen och föreskrifterna vilket tydligt kopplar avfallsplanen till översiktsplanen.
För alla planer gällande fysisk planering lämnas Sörmland Vatten möjlighet till synpunkter gällande
avfallsfrågor i samrådsförfarandet. Sörmland Vatten lämnas också möjlighet att komma med
synpunkter i bygglovsprocessen utifrån ett avfallsperspektiv.
Vingåkers kommun
Kommunfullmäktige förklarar 2018 gällande Översiktsplan antagen 2010 som inaktuell för de delar
som berör befolkning och bostäder. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att revidera
översiktsplanen i sin helhet, för att kunna ta fram en plan anpassad för dagens förutsättningar när
det gäller format, utvecklingsstrategi och struktur.
Det framgår i översiktsplanen att planen skapar förutsättningar för att tillgodose nödvändiga
miljöförhållanden och långsiktig hushållning med mark, vattenområden, energi och råvaror. Genom
detaljplaneprocessen skapas förutsättningar för en resurseffektiv och resurshushållande
bebyggelsestruktur samt säkra och hållbara transporter.
I Vingåkers översiktsplan saknas beskrivningar avseende hur avfallshanteringens behov kan
tillgodoses i den fysiska planeringen.
För alla planer gällande fysisk planering lämnas Sörmland Vatten möjlighet till synpunkter gällande
avfallsfrågor i samrådsförfarandet. Sörmland Vatten lämnas också möjlighet att komma med
synpunkter i bygglovsprocessen utifrån ett avfallsperspektiv.
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Bilaga 4. Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga avfallsanläggningar
Nedan presenteras de avfallsanläggningar i respektive kommun som är tillståndspliktiga eller
anmälningspliktiga.
Tabell 5 Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga avfallsanläggningar i Flens kommun

Verksamhet

Lokalisering

ÅVC Frutorp Flen

Flen; Talja
Frutorp

Mariest Skrot &
Rivningar

Flen; Flenmo
Skrotgården,
Mellösa
Flen; Nygatan,
Sparreholm

Saltvik Group
Sweden AB

Behandlingsmeto
d
Mottagning,
sortering,
omlastning,
krossning/flisning,
kompostering
Återvinning

Avfallsslag

Mottagning,
återvinning

Icke-farligt avfall

Icke-farligt och farligt
avfall

Skrot och metall

Tabell 6 Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga avfallsanläggningar Katrineholms kommun

Verksamhet

Lokalisering

Tekniska verken,
Vika deponi och
ÅVC

Katrineholm;
Vika

Mirec

Katrineholm;
Västra ind omr

Bosab

Katrineholm;
logistikcentrum

Tekniska verken,
Kraftvärmeverket
Gasum

Valla
bildemontering

Katrineholm;
Kerstinboda
Katrineholm;
Eriksberg
Katrineholm;
logistikcentrum
Katrineholm;
Logistikcentru
m
Katrineholm;
Valla

Gogmans
demontering AB

Katrineholm;
Kerstinboda

Svensk
kabelåtervinning
Coneco Sverige
AB

Behandlingsmeto
d
Deponi,
mellanlagring,
sortering, mekanisk
bearbetning
Förbehandling,
mekanisk
bearbetning,
mellanlagring
Mellanlagring,
sortering, mekanisk
bearbetning
Förbränning
Biologisk
behandling:rötning
Behandling,
mellanlagring
Sortering, krossning
mellanlagring
Mekanisk
bearbetning och
sortering,
mellanlagring
Mekanisk
bearbetning och
sortering

Avfallsslag
Icke-farligt och farligt
avfall

Elektronikavfall

Icke-farligt avfall: asfalt,
betong, bark, stubbar etc.
Icke-farligt och farligt
avfall
Gödsel, avfall från
livsmedelsindustri
Icke-farligt och farligt
avfall
Icke-farligt avfall: massor,
trä, bygg- och
rivningsavfall, parkavfall
Skrotbilar

Skrot
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Stentorps Service
AB
Katrineholms
kommun
Jerkers allservice
Presto
brandservice

Sörmland Vatten
Externslambrunna
r

Katrineholm;
Värmbol
Katrineholm;
Kerstinboda
Katrineholm;
Strångsjö
Katrineholm;
västra ind omr

Sortering,
mellanlagring
Mellanlagring

Batterier, elektronikavfall

Mellanlagring

Icke-farligt avfall

Mellanlagring

Katrineholm;
Julita

Mellanlagring

Icke-farligt och farligt
avfall;
brandsläckningsutrustnin
g
Slam från slamavskiljare
och slutna tankar

Schaktmassor

Tabell 7 Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga avfallsanläggningar Vingåkers kommun

Verksamhet

Lokalisering

ÅVC Vingåker

Vik 1:5

Vingåker Öster

Rågen 3

Vingåker Söder
Vingåker centralt

Sävstaholm
2:200
Sävstaholm
2:325

Miljöcontainer Vik

Vik 1:5

Nordkalk

Forsby 2:50

KS-bygg AB

Svarvaren 4

Rune Eriksson

Lindebol 1:20

Kommunförrådet

Sävstaholm
2:325

Låttra Gård

Låttra 3:3

Oppunda El

Viren 6

Mählqvist rör AB

Tryckaren 1

Biototal AB

Låttra 3:3

Behandlingsmeto
d
Mottagning,
sortering,
omlastning,
krossning/flisning,
kompostering
Mottagning,
mellanlagring
Mottagning,
mellanlagring
Mottagning,
mellanlagring
Mottagning,
sortering,
omlastning
Mottagning,
mekanisk
bearbetning
Mottagning,
sortering
Mottagning,
sortering
Mottagning,
sortering
Mottagning,
sortering
Mottagning,
sortering
Mottagning,
sortering
Mottagning,
sortering

Avfallsslag
Icke-farligt och farligt
avfall

Icke farligt avfall
Icke farligt avfall
Icke farligt avfall
Icke-farligt och farligt
avfall
Icke-farligt och farligt
avfall
Icke-farligt och farligt
avfall
Icke-farligt avfall
Icke-farligt avfall
Icke-farligt avfall
Icke-farligt och farligt
avfall
Icke-farligt och farligt
avfall
Icke-farligt och farligt
avfall
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Bilaga 5. Återvinningsstationer
Förpackningar av plast, papper, glas och metall samt returpapper samlas in via
återvinningsstationer i kommunerna, vid de platser som redovisas i tabellerna nedan. Vid planens
framtagande är producenterna ansvariga för insamlingen, men ansvaret för insamlingen av
förpackningarna utreds medan ansvaret för insamling av returpapper övergick till att omfattas av
det kommunala ansvaret 1 januari 2022.

Tabell 8 Återvinningsstationer i Flens kommun

Återvinningsstationer

Adress

Ort

Sortiment

Brogetorp

Januarivägen

Flen

Domarvägen/ Ljusnevägen

Domarvägen

Mellösa

Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar
Kartong, Tidningar

Dunkers Skola
Frutorp (ÅVC)

Flen
Avfallupplaget, v 55

Flen

Föreningsgården, Skebokvarn Sparreholmsvägen

Skebokvarn

Grusplan Variagatan

Flen

Variagatan

Grönviksvägen, Hälleforsnäs

Hälleforsnäs

ICA Kvantum

Hantverkargatan(väg mot ICA)

Flen

Kungsbackavägen

Kungsbackavägen/Valstavägen Bettna

Lötvägen

Lötvägen 9

Flen

Malmheden, Malmköping

Förrådsgatan

Malmköping

Tempo, Sparreholm

Skarvnäsvägen 7

Sparreholm

Torsbovägen

Torsbovägen 2

Hälleforsnäs

Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan 29

Malmköping

Vasagatan

Vasagatan 2

Flen

Willys

Tegelvägen 2 vid P-plats

Flen

Glas, Kartong, Metall,
Plast Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Kartong, Tidningar
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier

Tabell 9 Återvinningsstationer i Katrineholms kommun

Återvinningsstationer

Adress

Fotbollsplan, Kanntorpsgatan

Ort

Sortiment

Sköldinge

Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier

ICA Supermarket

Oddergatan 9

Katrineholm

ICA Äsköping

Doktorsvägen

Julita

Idrottshallen

Svanvägen

Forssjö
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Isrinken Backavallen

Prins Bertils gata

Vid förskolan

Bieåsen

Bie

Vikatippen (ÅVC)

Vid v. 56 mot Bie, Karsuddens
sjukhus

Katrineholm

Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Plast,

Kv Svärdsliljan

Margaretehillsgatan

Katrineholm

Paviljongen Sveaparken

Jungfrugatan/ Tengnervägen

Katrineholm

P-plats

Fredsg./Malmg.

Katrineholm

P-plats

Stora Malmsvägen

Katrineholm

P- plats

Sveavägen/ Teatergatan

Katrineholm

P- plats KF AB

Vallavägen/ Stockholmsvägen

Katrineholm

Servicebutiken

Vedebyvägen

Björkvik

Tempo

Magasinsgatan

Valla

Adress

Ort

Sortiment

Kilstavägen 2

Baggetorp

Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier

Tolenvägen, vid IP

Strångsjö

Tabell 10 Återvinningsstationer i Vingåkers kommun

Återvinningsstationer
i Vingåkers kommun
Affären, Baggetorp
Folke Angers
väg/Ekebergsvägen,
Marmorbyn
Gamla brandstationen,
Lindberga

Marmorbyn

Hackstavägen 17 (norr)

Österåker/
Vingåkers
kommun
Vingåker

Lastbilscentralen (LBC) (Söder) Idrottsvägen

Vingåker

P-plats Campingen

Läppe

P-plats Cityhallen

Vingåker

P-plats järnvägsbron (centrum)

P-plats
järnvägsbron
(centrum)
Vingåker
Högsjö

P-plats Konsum

Bruksvägen

Viktippen (ÅVC)

Vingåker

Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas
Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier

Glas, Kartong, Metall,
Plast, Tidningar, Batterier
Glas, Kartong, Metall,
Plast
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Bilaga 6. Nedlagda deponier i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner
Nedlagda deponier i kommunerna redovisas i tabellerna nedan.
Flen
Tabell 11 Deponier i Flens kommun

Benämning

Lokalisering

Deponerat
avfall

Talja 1:5
fastighetsägare
kommunen

Frutorps
avfallsupplag,
infart från
förbifarten.

Deponin var i
drift till 2008.
Hushållsavfall,
industriavfall.

Bettna-Löta 12:5
fastighetsägare
privatperson

N:6532052
E:0594069
Ligger längs
vägen som går
mellan Bettna
skola och
Aspgården

Hushållsavfall,
latrin,
byggnadsavfall
och trädgårdsavfall.

N:6554934
E:0600512
“Rysskärret”
Ligger nära södra
infarten till
Malmköpings
tätort.

Affärs- och
industriavfall
(asbest, sten
och fiberull),
trädgårdsavfall
med mera.
Möjligen askor
från träindustri
med tryckimpregnering.

“Klovstenstippen”
Området ligger ca
70 meter in på
vänster sida om
Klovstensvägen, i
riktning ner mot
badplatsen.

Mestadels
hushållsavfall,
slakteriavfall
samt bildäck.

“Plevnadeponin”
bakom
Furuvägen i nära
anslutning till
Rysskärret.

Schaktmassor.
Möjligen askor
från träindustri
med tryckimpregnering.

b

Malma-Lundby
1:21/6:2
fastighetsägare
privatperson

Malmköping 2:2
fastighetsägare
kommunen

Malmköping 2:6
fastighetsägare
kommunen

Riskklass

Kommentar

Deponin är
av länsstyrelsen
klassad
som en
deponi för
icke farligt
avfall.

Deponin i drift
till 2008. Ska
vara sluttäckt
2024 enligt
beslut från
Länsstyrelsen.

2

2

4

3

Planerad MIFO
fas 2. Avfall är
besprutad med
orto-diklorbensen.
Förbränning av
avfall på
deponin har
sannolikt bildat
dioxin.
Planerad MIFO
fas 2.
Förbränning av
hushålls-avfall
ska ha skett och
resterna har
deponerats på
området.
Förbränningen
har sannolikt
bildat dioxin.
Planerad MIFO
fas 2. Bedöms
motiverat med
hänsyn till
Malmköpings
vattenskyddsområde.
Planerad MIFO
fas 2. Bedöms
motiverat med
hänsyn till
Malmköpings
vattenskyddsområde.
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Mellösa-Mälby 1:1
fastighetsägare
Svenska kyrkan

N:6553318
E:0589631
Deponin ligger
längs Stavvägen
ca 175 meter
innan Eriksberg.

Schaktmassor
och hushållsavfall.

Helgesta-Mälby
3:8
fastighetsägare
privatperson

Igenvuxen infart
från Sparreholmsvägen mellan
fastigheterna
Sparreholmsvägen 7 och
Åkarvägen 1.

Hushållsavfall
och inventarier
såsom möbler.

Valsund 1:9
fastighetsägare
Holmens Bruk AB

Längs väg 57 ca
300 m efter
avfarten mot
Valsund.

Hushållsavfall
och jämförligt
avfall. På 80talet brändes
bilvrak på
platsen, dessa
täcktes med
schaktmassor.

Bygget 1:1

Sjöänden 1:1

Platsen behöver
städas från
skrot med mera.
4

4

Dunker, mellan
fastigheterna på
Dal 1:8 och
Bygget 1:8.

3

3

Dunker
3

N:6548096
E:0597633
I kärret intill
ligger skrot som
behöver städas
bort.

N:6550183
E:0607878
Platsen har på
senare år
använts för
dumpning.
Behöver städas
från skrot, fat
och byggavfall.
Har behandlats
och klassats i
tidigare studentarbete.
Har behandlats
och klassats i
tidigare studentarbete.

Katrineholm
Tabell 12 Deponier i Katrineholms kommun.

Benämning

Lokalisering

Deponerat
avfall

Forssjödeponin

Eriksberg 10:1

Hushållsavfall,
industriavfall

3

Rosenholmdeponin

Djulö 2:3, Djulö
2:4, Djulö 2:31

Schaktmassor,
hushållsavfall,
industriavfall

3

Västra
Djulödeponin

Djulö 2:41

Hushållsavfall,
industriavfall

3

Backadeponin

VingåkersHovmanstorp 1:1

Hushållsavfall,
industriavfall

3

Riskklass

Kommentar
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Östra
Djulödeponin

Djulö 2:3

Hushållsavfall,
industriavfall

3

Lasstorpsdeponin

Gersnäs 3:8

Hushållsavfall,
industriavfall

2

Värmbolsdeponin

Åkra 2:1

Hushållsavfall

3

Claestorps säteri

Bonneråd 1:1

Hushållsavfall

4

Strångsjödeponin
Bretorp

Strångäng 1:1

Hushållsavfall

4

Vesteråsen

Vesteråsen 1:1

Hushållsavfall

4

Djupvik

Björkvik 1:1

Kocktorpsdeponi
n

Åsätter 1:4

Hushållsavfall

4

Rösarne

Rösarne 1:1

Hushållsavfall

4

Sofielundsdeponin

Ekeby 6:1

Hushållsavfall,
industriavfall

4

Valladeponin

Fyrö 9:2

Hushållsavfall

3

Eriksbergsdeponin

Eriksberg mfl.

Hushållsavfall,
rivningsmaterial,
lantbruksavfall

3

Aspnästets såg

Svartbol 1:1

Avfall från
sågverksrörelse

3

Tegelbruksdeponin

Ramsta 2:26

Tegelavfall

3

Strängstorpsdeponin

Nordankärr 1:2

Hushållsavfall

4

Biedeponin

Bie 3:3

Hushållsavfall

4

Ökna Grindstuga

Gäversnäs 1:1

Hushållsavfall

3

Himlingedeponin

Granhammar 2:1

Hushållsavfall

4

FimtatorpLomsjöMosstorp

Fimtatorp 1:13

Hushållsavfall

4

Hushållsavfall

3
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Valstavägens
deponin

Åsa 8:4

Hushållsavfall

4

Vika deponin

Lasstorp 4:1

Kommunal
avfallsdeponi
som pågår idag

2

Leby Hage,
Fågelsta

Lebyhagen

Hushållsavfall,
grovavfall

3

Lövåkersdeponin

Lilla Lövåker 2:2

Hushållsavfall

4

Ramsnäs

Ramsnäs 1:1

Hushållsavfall

4

Bäck

Bäck 1:1

Hushållsavfall

4

Hedängsdeponin

St Högbrunn 2:7

Hushållsavfall

4

Vingåker
Tabell 13 Deponier i Vingåkers kommun

Benämning

Lokalisering

Högsjö

Högsjöbruk 7:1
Stavhälla hamn
1:5

Läppe
Baggetorp

Baggetorp 1:28

Marmorbyn

Näs 1:4

Lomsjön

Lindberga 1:10

Gamla murfabriken
Dammslund
Åsen (Vingåkers
tätort)

Gamla
murfabriken
Dammslund
Åsen (Vingåkers
tätort)

Deponerat
avfall
Hushållsavfall.
Hushållsavfall
och metall
Hushållsavfall
och jämförligt
avfall
Hushållsavfall
och jämförligt
avfall
Oklart, metall
synligt

Riskklass

Kommentar

3
4
3

Oklart, metall
synligt

4

Hushållsavfall

4
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Bilaga 7. Uppföljning av avfallsplan 2018–2022
Föregående avfallsplan har utgått från fem fokusområden för att kunna klättra högre upp i
avfallstrappan. Från de fem fokusområdena togs därefter tio mål och 11 åtgärder fram för hur
arbetet skulle genomföras för att uppnå intentionerna med avfallsplanen. De fokusområdena som
valdes ut är:
●
●
●
●
●

Hushållens farliga avfall inkl. el- och elektronikavfall
Resurshushållning i livsmedelskedjan
Återanvändning och återvinning
Latrin och slam
Nedskräpning

Mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) ska inte förekomma i kärlavfallet.
Åtgärd 1.1: Genomföra kommunikations insats som riktar sig till hushåll.
Mått (År)

Utgångsläge (2016)

Mängd FA i kärlavfallet
Flens kommun

0,42 %

Mängd FA i kärlavfallet
Katrineholms kommun

0,51 %

Mängd FA i kärlavfallet
Vingåkers kommun

0,47 %

Utfall 2020
0,49 %
0,65 %
0,35 %

Målvärde (2022)
högst 0 %
högst 0 %
högst 0 %

Genomförda åtgärder:
•

Kommunikationsinsatser har genomförts i form av:
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•

o Informationsmaterial gällande hushållsavfall via hemsida och fakturabilaga.
Samverkan mellan SVAAB och kommunerna för att sprida information.
Mellanårsenkät och plockanalys genomfördes under hösten 2020.

•

Sörmland Vatten köpte in en ny våg som ger utslag på den faktiska vikten och inte
som innan då värdet avrundas uppåt till närmaste 100 gram, vilket resulterar i att det
alltid uppstår en vikt som inte överensstämmer med den faktiska vikten. På det sättet
kom vi närmre målet med 0 farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) i kärlavfallet.
Vågen användes för första gången vid plockanalys hösten 2020.

•

Ett arbete med att följa upp kundenkät kopplat till mål 2 "Andelen hushåll som tycker
de har ganska eller mycket bra tillgänglighet för att lämna farligt avfall (inkl. el- och
elektronikavfall) överstiger 75 procent under planperioden”. Om kunden upplever att
det är lätt att göra rätt visar enligt statistik ett ökat resultat.

Måluppfyllelse
Målet har följts upp genom plockanalys vartannat år. Den plockanalys som genomfördes
2020 visade låga värden farligt avfall och el- och elektronikavfall trots att vikten per enhet
farligt avfall avrundas upp till 100 gram. Även då den verkliga vikten per enhet understiger
100 gram, vilket medfört att 0 som är målet i avfallsplanen inte kunde uppnås. Det fanns
tidigare inte någon rättvis mätmetod för att skilja ut farligt avfall såsom parfym ur en
glasflaska. Det innebar att det farliga avfall som vägdes in även inkluderande
glasförpackningen. Det genererar högre vikt än för det faktiska farliga avfallet.
Den rapportering som årligen sker i Avfall Web har varit missvisande då den inte särskilt,
eller delat upp fraktioner såsom farligt avfall (FA) samt el- och elektronikavfall på ett rättvist
sätt, vilket dessutom innebar att många kommuner redovisat på olika sätt med att avrunda
värdena antingen uppåt eller nedåt. Nytt system för rapportering behövde därför utvecklas,
vilket Sörmland Vatten lyfte till Avfall Sverige som därefter gjorde justeringar.
Eftersom målet är satt till 0 så har målet inte uppnåtts men ändå varit värt att sikta på en 0vision. Detta var en diskussion som fördes med dåvarande styrgrupp som trots svårigheterna
med att uppnå ett noll värde initierade på att målet ska vara noll, allt annat var orimligt.
Däremot har de åtgärder som planerats genomförts. Det är därför viktigt att fortsatt ha
ambitionen och arbeta för att farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) inte ska förekomma i
kärlavfallet men ändå ha förståelse för att vi kanske inte kan uppnå noll i resultat.
Mål 2: Andelen hushåll som tycker att de har ganska eller mycket bra tillgänglighet för att
lämna farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) överstiger 75% under planperioden.
Åtgärd 2.1: Utvärdera nuvarande insamlingssystem och genomföra eventuella åtgärder som
behövs för att öka tillgängligheten.
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Mått (År)

Utgångsläge (2016)

Andel kunder i Flens
kommun nöjda med
tillgänglighet FA

70 %

Andel kunder i
Katrineholms kommun
nöjda med tillgänglighet
FA

62 %

Andel kunder i
Vingåkers kommun
nöjda med tillgänglighet
FA

66 %

Utfall 2020
79 %

64 %

75 %

Målvärde (2022)
minst 75 %

minst 75 %

minst 75 %

Genomförda åtgärder:
•

Plockanalys och kundenkät genomfördes 2020.

•

Ett arbete kring att få bort sprutor och kanyler i hushållsavfallet påbörjades under 2020. En
folder med information om hur förbrukade sprutor och kanyler ska hanteras togs fram för
utdelning på kommunernas apotek, i den mån det fanns avtal och apoteken så önskade.

•

Sörmland Vatten initierade 2020 ett samarbete med diabetessamordnare i Sörmland samt
kommunernas apotek för informationsspridning om:
o att sprutor och kanyler inte ska förekomma i hushållsavfallet
o hur kommuninvånarna ska hantera det i stället.
På grund av rådande omständigheter med Corona pausades arbetet.

•

Utifrån Kundenkät 2018 genomfördes ett arbete kring insamling och kommunicering kring
Miljöbilen inför 2019 som därefter förfinades även inför 2020. Arbetet omfattade extra
marknadsföring i form av SMS till fastigheter på orten innan Miljöbilen var i aktuell ort,
ändring av/eller utökade insamlingsplatser med mera. Miljöbilen besökte samtliga tre
kommuner under 2020 men på grund av rådande omständigheter med Corona uteblev
besök i anslutning till Katrineholmsveckan, och inför 2020 valde vi att inte skicka SMS.

Måluppfyllelse
Målet följs upp genom kundenkät vartannat år och åtgärden pågick till och med 2021-12-31. Målet
uppfylls vid tiden för utvärdering för Flen och Vingåker men inte för Katrineholm. Utifrån svar på
kundenkäternas utfall så kan detta kan bero på att det generellt sätt önskas mer lättillgängliga
platser för att lämna småelektronik i form av batterier och glödlampor. Samt att platserna för
miljöbilen inte motsvarar önskemål om insamlingsplats och/eller tillgänglighet (Miljöbilen besöker
varje kommun en vecka på hösten).
Mål 3: Minst 50% av matavfallet i hushållsavfallskärl ska behandlas biologiskt så att energi och
näring tas tillvara.
Åtgärd 3.1: Genomföra kommunikationsinsats riktad mot kommuninvånare och verksamheter i
syfte att återkoppla miljönyttan och uppmuntra till att sortera matavfall.
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Åtgärd 3.2: Undersöka och analysera anledningen till att kommuninvånarna valt att inte sortera
matavfall i grön påse. Attitydundersökning ska genomföras 2019 och jämföras med 2017.
Mått (År)

Utgångsläge (2016)

Andel utsorterat
matavfall i
hushållsavfallskärl Flens
kommun

51,7 %

Andel utsorterat
matavfall i
hushållsavfallskärl
Katrineholms kommun

62,7 %

Andel utsorterat
matavfall i
hushållsavfallskärl
Vingåkers kommun

57,7 %

Andel kommuninvånare
som inte sorterar ut
matavfall

Utfall 2020
52,9 %

50,1 %

59 %

47,78 %
Utfall Flen 2020
41 % Utfall K-holm
2020
51 % Utfall V-åker
2020
49 %

Målvärde (2022)

min 50 %

min 50 %

min 50 %

högst 50 %

Genomförda åtgärder:
•

Resultaten från mellanårsenkät och plockanalys har använts som underlag i framtagande
av följande kommunikationsinsatser:
o Miljönyttan med och distribuering av gröna påsen samt vikten av att sortera ut i grön
påse.

•

Beslut togs våren 2020 att genomföra Minimeringsmästarna för samtliga tre kommuner
under projektledning av Sörmland Vatten.
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Måluppfyllelse
Undersökning/ analys av kundenkät 2017 och 2019 har genomförts, gällande anledning till att
kommuninvånare valt att inte sortera matavfall i grön påse. 2018–2019 genomfördes
kommunikationsinsatser baserat på resultatet. Det är tydligt att det krävs fortlöpande insatser för
att upprätthålla kommunernas resultat. En plan för kommunikationsinsatser kring matavfall under
2020 har togs fram, med följande inriktning:
•

Fortsatt arbete kring kommunikation avseende matavfall i syfte att återkoppla miljönyttan
och uppmuntra till att sortera matavfall ska fortsatt ingå i åtgärd 3.1.

På grund av Corona blev mötet med de utpekade målgrupperna (fastighetsägare, nyanlända,
ungdomar m.fl.) framskjutet på obestämd tid.
Mål 4: Matsvinn i kommunal offentlig verksamhet (skola och äldreomsorg) ska ha minskat med
minst 20% till 2022 jämfört med 2014.
Åtgärd 4.1: Mäta matsvinn i kommunal offentlig verksamhet (förskola, skola och äldreomsorg) och
genomföra kommunikationsinsatser för att minska matsvinnet. Kommunikationsinsatser ska även
inkludera privata förskolor, skolor och äldreomsorg.

Mått (Halvår)

Utgångsläge halvår 2
– 2016

Utfall halvår 1 - 2019
(målvärde)

29 g/portion

28 g/portion

Matsvinn i kommunal
offentlig verksamhet
Flens kommun

Målvärde halvår 2
- 2022

Matsvinn i kommunal
offentlig verksamhet
Katrineholms kommun
Matsvinn i kommunal
offentlig verksamhet
Vingåkers kommun

Genomförda åtgärder:
•

Matsvinnsmätningar har inte genomförts enligt åtgärds i avfallsplanen, dvs höst och vår.
Däremot har kommunerna genomfört matsvinnsmätningar enligt nya regler i nationella
Livsmedelsstrategin.

•

Katrineholms kommun har påbörjat samarbete kring matsvinnsrelaterade frågor. Två möten
har genomförts hittills. Syftet är att underlätta mätning genom den nationella
Livsmedelsstrategin samt att etablera ett kontaktnät med berörda parter inför arbetet med
kommande avfallsplan.
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Måluppfyllelse
Målet pågår under hela planperioden och kommer att följas upp efter avslutad planperiod.
Kommunikationsinsatser kopplade till åtgärden pågår kontinuerligt i kommunerna.
Mål 5: Begagnade kontorsmöbler från kommunens verksamheter ska lämnas in på utvald
lagerplats inom kommunen i syfte att återanvändas.
Åtgärd 5.1: Ta fram rutin och implementera system för återanvändning av kontorsmöbler inom
kommunens egna verksamheter inklusive bolag.
Genomförda åtgärder:
•

•

•

Flen: En rutin för ett system för återanvändning av kontorsmöbler inom kommunens egen
verksamhet har implementerats. Det fungerar så att det finns ett arbetslag på
Socialförvaltningen som tar emot möbler som inte används, renoverar dem vid behov, och
fördelar sedan ut dem till verksamheter som behöver möbler. Ett intranät kommer upprättas
för att synlig- och tillgängliggöra kontorsmöblerna.
Vingåker: I samarbete med Viadidakt tas möbler omhand för att återanvändas av andra
verksamheter. Det finns även en hemsida som visar vilka möbler som finns tillgängliga för
omplacering.
Katrineholm: Kommunen har sedan många år ett väl fungerande system ”Bytestorget” för
återbruk av kontors- och andra kommunala möbler, till exempel skolbänkar och barnstolar.
Det är Viadidakt som sköter verksamheten inklusive viss reparation och uppfräschning av
möblerna som lämnas in. Beställning av hämtning och lämning av möbler sker via plattform
på intranätet där också foton finns på de möbler som för närvarande finns tillgängliga.

Måluppfyllelse
I alla tre kommuner går det numera att lämna in kontorsmöbler för vidaredistribuering till andra
delar av kommunens verksamheter samt bolag. Information om detta finns på kommunernas egna
intranät. Detta innebär att mål och åtgärd är uppfyllt i samtliga tre kommuner.
Mål 6: Mängden osorterat bygg- och rivningsavfall som lämnas till återvinningscentralen ska
minska.
Åtgärd 6.1: Genomföra utbildning riktad mot bygglovandläggare, byggnadsinspektörer,
byggherrar, fastighetsägare, gatudriftsansvariga och planarkitekter.

Mått (År)
Mängd osorterat byggoch rivningsavfall Flens,
Katrineholms och
Vingåkers kommuner

Utgångsläge (2016)

Utfall 2020

Målvärde (2022)

3 490 ton

3 114 ton

Planerade, ej genomförda åtgärder:
●

Ett seminarium för berörda var inplanerat under våren 2020. På grund av rådande
omständigheter med pandemin har åtgärden fått flyttats fram på obestämd framtid med
förhoppning om genomförande under planperioden.
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Måluppfyllelse
Målet kommer att följas upp 2022 och jämföras med 2017. Efter 2017 och innan denna avfallsplan
antogs beslutades att de återvinningscentraler som Sörmland Vatten ombesörjer inte längre ska ta
emot osorterat bygg- och rivningsavfall. Det innebär att Flen (Frutorp) eller Vingåker (Vik) inte tar
emot osorterat bygg- och rivningsavfall. Katrineholm (Vika) tar däremot osorterat bygg- och
rivningsavfall mot en hög avgift och ombesörjer därefter sorteringen. Detta innebär målet
uppnåddes vid den tid då målet utvärderades.
Mål 7: Mängden återanvändningsbara textilier ska minska i kärlavfallet.
Åtgärd 7.1: Uppmuntra hushållen att lämna textilier till återanvändning.
Mått (År)

Utgångsläge (2016)

Andel textilier i
kärlavfallet Flens
kommun

1,26 %

Andel textilier i
kärlavfallet
Katrineholms kommun

1,54 %

Andel textilier i
kärlavfallet Vingåkers
kommun

1,73 %

Utfall 2020
2,15 %

1,67 %

3,44 %

Målvärde (2022)
max1,12 %

max1,38 %

max1,68 %

Genomförda åtgärder:
●

Kommunikationsmaterial har tagits fram kring textil som visar på hur mycket kläder vi köper
och sedan sparar, återanvänder eller slänger.
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●

Kommunikationsinsatser i form av artiklar, deltagande på event och artiklar i
kommuntidningarna har genomförts.

●

Under planperioden har Sörmland Vatten arbetat aktivt på återvinningscentralerna med att:
o öka möjligheten att sortera ut fler fraktioner från brännbart.
o arbeta bort benämningen brännbart
o revidera skyltning
o skapa en sorteringskarta för webben
o på lite sikt ska säck tömmas och sorteras

●

Plockanalys och kundenkät är genomförd.

●

Beslut togs våren 2020 att genomföra Minimeringsmästarna för samtliga tre kommuner
under projektledning av Sörmland Vatten.

På grund av Corona har flera planerade kommunikationsinsatser fått ställas in.
Måluppfyllelse
Målet är svårt att utvärdera då målet är definierat i att ”mängden (alltså i vikt oavsett andel av
annat material) återanvändningsbara textilier ska minska i kärlavfallet” men utvärderingen så som
den är rapporterad är i %. Det finns inga mängder rapporterade i kilogram (kg). Vidare är det inte
helt enkelt att utvärdera mängden återanvändningsbart för vem avgör om textilen som ligger i
restavfallet är återanvändningsbar eller inte? En viktig reflektion som tas med till kommande
avfallsplan.
Pandemi påverkade åkerbruksaktörer negativt under 2020 då många valde att stänga ner sina
insamlingsboxar och upphör med insamling från ÅVC. Invånarna tvingades därmed slänga sina
textilier som brännbart i stället för till återbruk eller återvinning. Det i kombinationen med att många
har arbetat hemma under pandemin och därför haft mer tid att rensa ut diverse saker i hemmet.
Detta var mest troligt den främsta anledningen till de ökade mängder som redovisades från
plockanalysen 2020. De åtgärder som planerats har genomförts.
Mål 8: Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfallet understiger 20%.
Åtgärd 8.1: Genomföra kommunikationsinsatser som riktar sig till hushållen.
Mått (År)

Utgångsläge (2016)

Andel förpackningsoch tidningsavfall i
kärlavfallet Flens
kommun

24,24 %

Andel förpackningsoch tidningsavfall i
kärlavfallet
Katrineholms kommun

20,22 %

Andel förpackningsoch tidningsavfall i
kärlavfallet Vingåkers
kommun

21,18 %

Utfall 2020
20,85 %

20,63 %

19,38 %

Målvärde (2022)

högst 20 %

högst 20 %

högst 20 %
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Genomförda åtgärder:
●

Sörmland Vatten har genomfört kommunikationsinsatser i form av framtagen
sorteringsguide till fakturabilaga.

●

17 april 2019 sände Sörmland Vatten till respektive Kommunstyrelse, "Begäran om
delfinansiering av en gemensam resurs" för att hantera krav på Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner med anledning av de nya förordningarna.

●

Förberedande samråd genomfördes mellan de tillståndspliktiga insamlingssystemen (TIS).

●

Plockanalys genomfördes 2020.

Måluppfyllelse
Målet följs upp genom plockanalys vartannat år. Vingåker har uppfyllt målet men inte Flen och
Katrineholm. Det är svårt att tolka ut från kundenkät vad detta beror på. De åtgärder som planerats
är genomförda.
Mål 9: 40% av fosforn och 10% av kvävet i spillvatten från små avlopp tas tillvara och återförs som
växtnäring till åkermark.

Åtgärd 9.1: Utreda möjligheten att ta emot och behandla utsorterade fraktioner från små
avloppsanläggningar.
Genomförda åtgärder:
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●

Avfall Sverige och Sörmland Vatten arrangerade i mars 2019 ett seminarium, öppet för
externa kommuner samt slamentreprenörer, under temat ”Framtida tömningstekniker”. I
september anordnas ytterliga möte och då kring Revaq. Förhoppning om att vidare dialog
och samverkan sker mellan Sörmland Vatten och kommunerna.

●

Kommunernas gemensamma LOVA-projekt "Kretsloppsanpassade små avlopp i FKVregionen" är avslutat och slutrapporterat till Länsstyrelsen. Projektets syfte var att ta fram
ett förslag på en arbetsmodell och ett system för kretsloppsanpassning av små avlopp inom
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun.

Måluppfyllelse
Idag återförs allt slam från små avlopp till åkermark genom det kvalitetsarbete som Sörmland
Vatten genomför. Även i framtiden är målet att kunna sprida slam från små avlopp på åkermark
vilket innebär att målet därmed är uppfyllt.
Mål 10: Nedskräpning ska minska i kommunerna.
Åtgärd 10.1: Ta fram handlingsplan mot nedskräpning.
Genomförda åtgärder:
●

Samtliga tre kommuner ha tagit fram en handlingsplan med kommunövergripande åtgärder
för att minska nedskräpningen.

Måluppfyllelse
Flens kommun har våren 2021 inga objektiva data på huruvida nedskräpningen har minskat eller
ökat. Bedömningen är dock att nedskräpningen inte har minskat eftersom
medborgarundersökningar visar att andelen personer som upplever områden i Flens kommun som
nedskräpade har ökat.
Katrineholms kommun har en aktiv handlingsplan mot nedskräpning och har genomfört en mängd
åtgärder. Flera insatser, tex målade papperskorgar i glada färger, klistermärken med budskap på
insidan av papperskorgslocken, dekaler på nedskräpade platser samt klistermärken på brunnslock
för att motverka fimpnedskräpning har gjorts. Aktiviteter med Städa Sverige samt
skräpplockardagar har haft stort deltagande. Dessvärre ser vi ändå i de mätningar som görs att
nedskräpningen inte minskar. Vi har under tre år plockat och räknat skräp på samma platser första
tisdagen i maj. Resultatet är 2019 8 skräp/10 kvm, 2020 5 skräp/10 kvm och 2021 8 skräp/ 10
kvm. En minskning under 2020 men ökning under 2021. Fimpen dominerar och vi har mycket
fimpar vid Duveholmsskolans entré samt vid Järvenskolan. Vi ser att frågan är viktig att arbeta
med.
Vingåkers kommun antog sin plan mot nedskräpning i kommunstyrelsen 2021-04-26.
Om kommunen har uppnått målet om minskad nedskräpning är för tidigt att avgöra då första
uppföljningen av planen kommer göras 2022.
Åtgärden är uppfylld genom den handlingsplan som samtliga tre kommuner tagit fram.
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Bilaga 8. Framtagande av avfallsplanen 2023–2032
8.1 Ansvarsfördelning
Sörmland Vatten har enligt ägardirektivet i uppdrag att tillsammans med våra ägarkommuner ta
fram förslag till renhållningsordning, där avfallsplanen ingår.
Projektet har letts av Sörmland Vatten som även leder arbetet med nuvarande avfallsplan.
Sörmland Vatten har skyldighet att säkerställa att arbetet med att ta fram förslag till ny avfallsplan
påbörjas i god tid och i samspel med kommunerna.
En styrgrupp med politiker och chefer, en projektgrupp med tjänstemän samt arbetsgrupper med
representanter från respektive kommun har arbetat fram förslag till ny avfallsplan. För ett effektivt
arbete delas projektgruppsdeltagarna upp i mindre grupper, så kallade arbetsgrupper för
framtagande av mål och åtgärder. Utifrån arbetsgruppernas inriktning kan andra tjänstemän och
funktioner från kommunerna bjudas in.
Andra funktioner inom kommunen, organisationer och företag kan behöva involveras för att lyckas i
projektet och då genom sitt deltagande i arbetsgrupper.
Vid sidan av revideringen kommer arbetet med genomförande av nuvarande avfallsplan 2018–
2022 fortsätta. När revidering av avfallsplanen är genomförd kommer Sörmland Vatten även leda
genomförandeprocessen tillsammans med kommunerna. Detta omfattar bland annat
aktualitetsprövning av planen samt årlig uppföljning och rapportering i respektive kommuns
kommunstyrelse.
8.1 Tid- och aktivitetsplan
För framtagande av en ny avfallsplan har en tid- och aktivitetsplan tagits fram. Här nedan
redovisas de viktigaste tidpunkterna i processen.
●

Under hösten 2020 genomfördes en enkät för att utvärdera arbetet med nuvarande
avfallsplan.

●

Under hösten 2020 informerades ägarstyrelserna och kommunerna om behov av revidering
av avfallsplan.

●

Under hösten 2020 antog styrgrupp och respektive kommuns kommunstyrelse den
projektplan samt tid- och aktivitetsplan för framtagande av ny avfallsplan som Sörmland
Vatten arbetat fram.

●

Under våren 2021 arbetar kommunerna tillsammans med Sörmland Vatten fram de mål och
åtgärder som ska ligga till grund för nya avfallsplanen.

●

Under våren 2021 delges Sörmland Vatten delegation från respektive kommun att ställa ut
och samråda förslag till ny avfallsplan med berörda.

58

315

●

Under våren 2021 arbetar Sörmland Vatten till viss del med hjälp av kommun fram
resterande underlag kopplat till avfallsplanen. Detta inkluderar även samråd avseende
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen.

●

Under hösten 2021 beslutar projekt- och styrgrupp om förslag till ny avfallsplan.

●

Under våren 2022 ställdes förslag till ny avfallsplan 2023 ut för granskning i respektive
kommun och därefter reviderades dokumentet.

●

Hösten 2022 antar respektive kommuns kommunfullmäktige förslag till ny avfallsplan.

Figur 1 Beskrivning av projektorganisationen för framtagande av ny avfallsplan.
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Bilaga 9 Miljöbedömning och Miljökonsekvensbeskrivning
Se separat bilaga upprättad av Miljö och Avfallsbyrån.

Bilaga 10 Samrådsredogörelse
Upprättas först efter samråd och utställning
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Katrineholms och Vingåkers kommuner
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Icke- teknisk sammanfattning
Flen, Katrineholm och Vingåker har tagit fram en gemensam avfallsplan.
Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för
framtidens avfallshantering, åtgärder för att nå målen och hur uppföljning ska
ske för att målen ska uppnås.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det
vill säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand
återanvända produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna
energi och bara som sista utväg deponera.
Avfallsplanens mål bidrar till att uppfylla Sveriges nationella miljökvalitetsmål,
etappmål och de globala målen. Avfallsplanens genomförande bedöms inte
leda till att relevanta miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms främst kunna uppstå genom åtgärder för att
minska mängden avfall som uppkommer och öka materialåtervinningen.
Även åtgärder för att förbättra insamlingen av farligt avfall samt minska
nedskräpningen kommer ha positiv inverkan.
De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva
effekterna uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de
utredningar och planer och de kommunikationsåtgärder som föreslås i
avfallsplanen omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall
verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar.
Här råder kommunerna över ett flertal åtgärder inom sina egna verksamheter
och kan påverka de upphandlingar som genomförs och de rutiner som
tillämpas.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av
avfallsplanens åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst
om mängden transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser
och buller.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst
medföra positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid
genomförande av planens åtgärder är att ha uthållighet beträffande
kommunikationsinsatser kring förebyggande av avfall och ökad sortering för
återvinning, eftersom det tar lång tid att förändra beteenden.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser den avfallsplan som Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner har tagit fram under 2020/2021 och
som ska gälla för 2023-2032. Avfallsplanen är gemensam för kommunerna
och tas fram som en del av renhållningsordningen för kommunerna i enlighet
med 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808).

1.2

Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning

Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid
framtagandet av en avfallsplan enligt miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen. Syftet med MKB är att integrera miljöaspekter
i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen om avfallsplanen
innebär betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).
Den gemensamma avfallsplanen kommer att ange förutsättningar för att
bedriva verksamheter och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan
påverka miljön. Den nya avfallsplanen påverkar avfallshanteringen i regionen
och har ambitioner att förändra beteende och resursförbrukning i en
omfattning som bedöms medföra en betydande positiv miljöpåverkan.
Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att
avfallsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl
resursanvändning som avfallshantering i regionen. Genomförandet av
avfallsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

1.3

Beslut om betydande miljöpåverkan

Styrgruppen för projektet med representanter från ägarkommunerna har
beslutat att betydande miljöpåverkan (i huvudsak positiv) föreligger och att
en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

1.4

Avgränsningssamråd

Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.
2021-03-26 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 2021-04-12 meddelade Länsstyrelsen i
Södermanlands län att länsstyrelsen anser att föreslagen omfattning
huvudsakligen är lämplig men att MKB:n även bör omfatta påverkan på
mark- och vattenmiljön. Detta exempelvis i samband med uppkomst av
förorenat dagvatten vid återvinningscentraler och lakvatten vid nedlagda
deponier.
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2 Avfallsplan för Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner
Avfallsplanens syfte

2.1

Syftet med avfallsplanen är att bidra till en cirkulär ekonomi där vi förebygger
uppkomst av avfall, ökar återanvändning och återvinning samt minskar
nedskräpning. Syftet är också att förbättra samverkan mellan kommunerna,
företagen och hushållen för att sprida kunskap och goda exempel.

Avfallsplanens innehåll

2.2

Avfallsplanen innehåller fyra målområden med tillhörande mål och åtgärder
för att uppnå målen. Följande målområden är aktuella:
1.
2.
3.
4.

Fysisk planering
Avfallsminimering
Nedskräpning
Förhindra spridning av farliga ämnen

Flera av de aviserade utredningarna/översynerna/planerna kan ha stor
inverkan på miljöpåverkan under förutsättning att utredningarna och
handlingsplanerna resulterar i verkliga åtgärder. Informationsinsatser kan,
om de får avsedd effekt göra stor skillnad ur miljösynpunkt.
Avfallsplanen innehåller åtgärder inom följande områden, av särskild
betydelse från miljösynpunkt:
•

Ta fram riktlinjer för hur avfallshanteringen ska lösas i översiktsplan, i
detaljplan och för stadsdelar

•

Ta fram rutiner för hur förutsättningar för en bra avfallshantering
granskas i bygglovsärenden

•

Genomföra översyn av behov av bostadsnära insamling av ytterligare
fraktioner, tex textiler, trädgårdsavfall, farligt avfall. Genomföra dialog
med fastighetsägare om att införa fastighetsnära insamling av farligt
avfall för flerbostadshus

•

Ta fram digitalt material för information och rådgivning av
sorteringslösningar och avfallsutrymmen

•

Utreda behov av, och införa källsorteringsmöjligheter också i
offentliga miljöer där många uppehåller sig eller annars mycket avfall
uppstår

•

Genomföra återkommande kommunikationsinsatser om farligt avfall
till hushåll, om matsvinn till olika målgrupper samt för att säkerställa
en hög och korrekt källsorteringsgrad.

•

Arbeta med goda exempel kring frågan om avfallsminimering. Initialt i
planperioden genom projektet Minimeringsmästarna för att sedan
under planperioden arbeta med goda exempel och liknande koncept.
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•

Följa upp kommunernas och de kommunala bolagens totala
avfallsmängder

•

Plastinnehållet i avfallet ska minska genom miljösmarta inköp

•

Kartläggning över vilka varor och tjänster som kan upphandlas med
hållbarhetskrav

•

Returpappersmängderna och elektroniskt avfall från kommunens
förvaltningar och bolag ska minska och återvinningen av
förpackningar ska öka

•

Mäta matsvinnet årligen eller efter behov och ta fram en
handlingsplan för minskat matsvinn i offentlig verksamhet

•

Upprätta en handlingsplan för att öka återanvändning och återvinning
i kommunala byggprojekt

•

Genom information och kommunikation med berörda parter öka
återvinning och återanvändning

•

Kartläggningar och inventering över hur kommunerna arbetar med
cirkulär ekonomi och hur näringslivet arbetar med industriell symbios,
kunskapsutbyte och samverkan mellan kommuner och näringsliv för
att öka cirkulär ekonomi i FKV-regionen, ta fram en handlingsplan
eller motsvarande för att öka den cirkulära ekonomin i FKV-regionen
samt ta fram förslag på hur kommunerna kan utveckla arbetet

•

Varje kommun ska ha en aktuell plan för minskad nedskräpning och
utsläpp av mikroplaster

•

Utföra årliga skräpmätningar

•

Vid arrangemang som festivaler och idrottsevenemang där det finns
risk för nedskräpning utomhus ska kommunen och arrangören
samverka för att minska nedskräpningen.

•

Genomföra synlig städning som en del i det förebyggande arbetet

•

Kartlägga problemet med dumpning och säkerställa att det finns
rutiner vid hantering av ärenden gällande dumpningsärenden

•

Varje förvaltning och bolag ska upprätta en plan för att byta ut
miljöfarliga kemikalier mot bättre alternativ. Rutin upprättas för inköp
av miljöfarliga kemikalier samt arbeta för att öka uppföljningen av
dessa inköp

•

Inventera risk avseende spridning av miljöstörande ämnen från alla
nedlagda deponier och utifrån denna inventering utreda behovet av
miljöövervakning och skyddsåtgärder vid aktuella deponier

•

Säkerställa att nedlagda deponier inkluderas och prioriteras i enlighet
med den kommunalt fastställda tillsynsplanen för förorenad mark
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Avfallsplanens förhållande till andra planer och program

2.3

I arbetet med att ta fram den gemensamma avfallsplanen har hänsyn tagits
till kommunernas översiktsplaner, miljömål och miljö- och hållbarhetspolicies.

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen
Bedömningsgrunder och avgränsningar

3.1
3.1.1

Miljöaspekter och huvudområde

I denna MKB fokuseras redovisningen på de mest väsentliga
miljöaspekterna och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa
miljöaspekter är de aktiviteter eller tjänster som omfattas av avfallsplanen
och som väsentligen kan påverka miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till
kumulativa (samverkande) effekter där det bedömts relevant. Tyngdpunkten i
MKB:n ligger på de avfallsfrågor där kommunerna har rådighet över
hanteringen och behandlingen av avfallet.
I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid
framtagande av en strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter,
och därmed miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara
väsentliga för genomförande av avfallsplanen:
•

Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra
hanteringen av farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller,
inköp av produkter och dess farlighet, samt minskad nedskräpning.

•

Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst
åtgärder för att minska mängden avfall, förebyggande av avfall, samt
öka återanvändning och återvinning, t.ex. genom reducerade
mängder osorterat bygg- och rivningsavfall eller plastminimering.

•

Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och
tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem eller
liknande, på en mycket övergripande nivå.

•

Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst utsläpp från transporter
samt möjligheter att använda biogas för att ersätta fossila bränslen.

•

Mark och vatten; här behandlas främst åtgärder vid aktiva och
nedlagda deponier, återvinningscentraler och
återvinningsanläggningar.

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska
miljöbedömas, alltså det som kommer genomföras för att nå avfallsplanens
mål.
Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med
hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns
tillgänglig. Det görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det
exempelvis görs i en livscykelanalys (LCA).
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Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna
beskrivs inte i detalj utan detta hanteras inom ramen för
tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar.
3.1.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen
är dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna
förekommer i stor utsträckning. Dessa transporters miljöpåverkan bedöms
dock endast generellt som en del i beskrivningen av transporterna.
Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i
tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här.
Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år
som ges av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen.
3.1.3

Klimatanpassning

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör
anpassning i samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar
som redan har skett och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande
av avfallsplanen för kommunerna samt därtill tillhörande MKB har följande
klimateffekter identifierats som på olika sätt kan komma att innebära problem
för avfallshanteringen:
•

Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade
vattenförhållanden (exempelvis översvämningar, skred/ras) samt
ökad risk för tjälskador.

•

Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade
vattenförhållanden (framförallt markvattenförhållanden) som kan
medföra exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten.

•

Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre
temperaturer och även värmeböljor.

•

Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre
temperaturer och fuktigare klimat.

I arbetet med genomförande av avfallsplanen bör hänsyn tas till
ovanstående klimateffekter.

10 (26)

327

Bilaga 9
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av avfallsplan för Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner
3.1.4

21 september 2021

Svårigheter i samband med MKB

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en
detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är
därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis
fysiska åtgärder i en detaljplan.
I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets
produktions- och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de
år som avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att
på längre sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål
som har en koppling till förebyggande av avfall och avfallshantering.

Alternativ

3.2

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållanden och miljöns
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, anges i
MKB:n.
3.2.1

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte
beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan antas skulle
kommunernas tidigare avfallsplan fortsätta att gälla. Den tidigare
gemensamma avfallsplanen gäller för perioden 2018-2022. Uppföljning av
denna avfallsplan för 2020 finns i bilaga 7 till avfallsplanen.
Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg saknas
för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av
avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli
eller försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses
över minst vart fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär
därmed att föregående avfallsplaner inte skulle uppfylla nu gällande
lagstiftning och är således inte ett relevant alternativ.

Miljökvalitetsnormer

3.3

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som
används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns
miljökvalitetsnormer för:
•

Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)

•

Vatten (normer för statusklassificering)

•

Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och
rapportering av bullerkällor)

•

Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i avfallsplanen genom att
planen som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder
som respektive kommun väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja
en god miljö och människors hälsa.
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Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS
2001:554. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte innebära att
miljökvalitetsnormen för fisk och musselvatten överskrids.
Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till
följd av planens genomförande.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar
kartläggning och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för
kommuner med över 100 000 invånare. Ingen av kommunerna omfattas av
dessa krav. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller överskrids.
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS
2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.

3.4

Globala mål för hållbar utveckling

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska
genomföras i FN:s samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid
framtagande av nya nationella mål kommer hänsyn tas till de globala målen
men det bedöms inte innebära behov av någon drastisk förändring av
inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige och som berör
avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.9 anges därför de mål på både nationell
nivå och EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara
relevanta för kommunernas avfallsplan.

3.5

Miljömål inom EU

Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall
gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande
europeisk nivå är av stor betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till
den svenska miljöpolitiken. I maj 2018 beslutades om en revidering av EU:s
avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer cirkulär ekonomi genom
minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad återvinning samt
förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till år 2025,
år 2030 och år 2035 ingår också i beslutet.

1

www.globalamalen.se
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Miljökvalitetsmål

3.6

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen:
•

God bebyggd miljö

•

Begränsad klimatpåverkan

•

Giftfri miljö

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunernas avfallsplan
finns redovisat i kapitel 3.9

Nationella etappmål

3.7

För närvarande finns det drygt 20 etappmål beslutade av regeringen.
Etappmålen är tänkta att vara steg på vägen för uppfyllande av
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. De etappmål som är mest aktuella
för denna MKB listas nedan. Dessa återfinns inom avfallsområdet,
klimatpåverkan och luftföroreningar. Förutom de nedan listade etappmålen
finns etappmål avseende genetisk mångfald och skydd av områden,
etappmål angående hållbar stadsutveckling samt etappmål avseende farliga
ämnen som syftar till förbättrad information om farliga ämnen i varor,
utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler.
3.7.1

Avfallsområdet (inklusive cirkulär ekonomi och matsvinn)

•

Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds
för återanvändning till 2025

•

Ökad resurshushållning i byggsektorn till 2020

•

Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall till 2023

•

Återanvändning av förpackningar till 2030.

•

Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall till 2025.

•

Livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat till 2025.

3.7.2

Begränsad klimatpåverkan

•

Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 40 % till år 2020.

•

Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 63 % till år 2030.

•

Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 75 % till år 2040

•

Utsläpp av växthusgaser till år 2045 ska minska till nettonollutsläpp.

•

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med
minst 70 procent senast år 2030.

3.7.3
•

Luftföroreningar
Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar till 2025
13 (26)
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Nationell avfallsplan

I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella
avfallsplanen. Den nationella avfallsplanen reviderades under 2020, främst
utifrån EU:s avfallspaket. I den nationella avfallsplanen konstateras att
Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi. Den
nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål, men anger områden som är
fortsatt prioriterade att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall,
elektronikavfall, textilier, plast samt nedskräpning.

3.9

Uppfyllelse av miljökvalitetsmål

Etappmålen till miljökvalitetsmålen och strategierna i den nationella
avfallsplanen har varit vägledande i processen att formulera mål och
åtgärder i avfallsplanen. Nedan sammanfattas avfallsplanens påverkan på
de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen och åtgärderna i avfallsplanen
kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan anges
de åtgärdsområden i avfallsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de
olika miljökvalitetsmålen. Sammantaget bedöms de nationella målen
påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder om de genomförs.
3.9.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål
och åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/
återanvändning/återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil.
3.9.2

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och åtgärder
som syftar till att förbättra insamlingen av farligt avfall, minska
nedskräpningen och förbättra miljöskyddet runt nedlagda deponier.
3.9.3

God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom mål och
åtgärder för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering
i exempelvis översiktsplan och detaljplaner samt minska avfallsmängderna
och öka återvinningen.

4 Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön
(miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna
väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskilt mål och
åtgärd kommenteras inte. Bedömningen görs utifrån hur mål samt åtgärder
inom respektive område sammantaget påverkar miljön och de nationella
målen.

4.1

Människors hälsa

Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall,
minskad nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller.
Konsekvenser för människors hälsa till följd av negativ påverkan på
14 (26)
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luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp
till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors hälsa om det sker
exponering av farliga ämnen. Hur avfallsplanen påverkar utsläpp till mark
och vatten behandlas i kapitel 4.5.
4.1.1

Nuläge och förutsättningar

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och
miljön. Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt
eller diffus spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas
negativt. Därför är en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa
förutsättningar för en säker hantering av farligt avfall.
Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många
kommuner och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i
föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan
bidra till upplevelse av otrygga2 miljöer. Risken för mindre brott såsom klotter
och skadegörelse kan därmed också öka. Nedskräpning kan även bidra till
diffus spridning av farliga ämnen.
Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt,
exempelvis från både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är
i dessa fall dock kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av
människors hälsa genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till
irritation, trötthet, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innefattar att störningar från
trafikbuller ska minska.
4.1.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis
genom ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter
vid insamlingsplatser och på vägnät.
Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av
föreslagen avfallsplan bedöms som liten. Inga av åtgärderna bedöms
påverka bullernivåerna i någon betydande omfattning och transporterna
kommer inte att öka i betydande omfattning (se även kap 4.4).
4.1.3

Positiv miljöpåverkan

I avfallsplanen finns åtgärder som handlar om farligt avfall:

2

•

Översyn av behov av bostadsnära insamling av bl. a. farligt avfall och
dialog med fastighetsägare om införande av insamling av farligt avfall
för flerbostadshus

•

Kommunikationsinsatser om farligt avfall till hushåll

•

Arbeta med goda exempel kring avfallsminimering inom bl. a. farligt
avfall (ex minimeringsmästarna)

Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se
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•

Minska mängden elektroniskt avfall från kommunernas förvaltningar
och bolag

•

Upprätta planer och rutiner för att byta ut miljöfarliga kemikalier i
förvaltningar och bolag samt öka uppföljningen

Om dessa åtgärder genomförs och om de medför förändrade
beteendemönster kan detta i sin tur medföra minskade mängder farligt avfall
i restavfallet.
Positiv påverkan bedöms även kunna uppstå på människors hälsa genom
minskad nedskräpning i kommunerna, om de planer för minskad
nedskräpning och rutiner för dumpning som ska tas fram verkligen resulterar
i genomförande av åtgärder. Synlig städning och samverkan mellan
kommuner och arrangörer av arrangemang kan även ha positiv inverkan på
nedskräpning. Minskad nedskräpning innebär positiva effekter i bebyggd
miljö och bidrar även till positiv upplevelse vid vistelse i naturen och andra
områden, som är viktiga ur rekreationssynpunkt för boende, turister och
andra besökande. Det bidrar även till upplevelse av ökad trygghet
4.1.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid
genomförande av planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som
borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som
återanvänds/återbrukas.

Materiella tillgångar och resurshushållning

4.2

Materiella tillgångar och resurshushållning omfattar hållbar konsumtion,
återanvändning och materialåtervinning. Här behandlas främst:
•

återbruk och avfallsförebyggande arbete

•

utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och
grovavfall

4.2.1

Nuläge och förutsättningar

Matavfall samlas in i kommunerna och sker i särskilda gröna påsar som
lämnas i samma kärl som restavfallet och sorteras sedan ut genom optisk
sortering.
Genom att matavfallet som samlas in går till rötning produceras biogas och
biogödsel. Biogasen kan användas som fordonsbränsle och ersätter därmed
fossilt bränsle, se kapitel 4.4 om påverkan på luft, där även minskad
klimatpåverkan kopplat till minskat matsvinn tas upp. I rötningsprocessen
bildas biogödsel som används som gödningsmedel. Biogödsel ersätter
användning av en ändlig resurs i form av fosforgödselmedel.
Under 2020 insamlades per invånare ca 44 kg förpackningar och ca 13 kg
returpapper3 för återvinning, vilket innebär att insamlingen av förpackningar
3

Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
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och returpapper är något under genomsnittet nationellt (50 kg förpackningar
och 14 kg returpapper per invånare nationellt).
Kommunerna är viktiga aktörer när det gäller att minska miljöpåverkan
genom att ställa miljökrav i upphandlingar och inköp.
4.2.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan
på materiella tillgångar och resurshushållning.
4.2.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella tillgångar och resurshushållning kan uppstå
om mängden avfall totalt sett minskar eller om mängden avfall till
återanvändning samt återvinning ökar.
Arbetet med att informera om och underlätta återanvändning och
återvinning, exempelvis genom översyn av behov av bostadsnära insamling
av ytterligare fraktioner och goda exempel på avfallsminimering, kommer,
under förutsättning att det genomförs förändringar, att ha en positiv inverkan
då återanvändning och återvinning förhoppningsvis kommer att öka.
Om föreslaget arbete med förbättring av kommunernas eget arbete med
cirkulär ekonomi, förebyggande, återanvändning och sortering av avfall inom
de kommunala verksamheterna genomförs kan kommunerna vara en
förebild och gå före i arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi. I detta
arbete är det viktigt att utveckla rutiner och bygga upp kunskap om miljökrav
i upphandlingar och inköp.
Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att
ta ut jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid
mer resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det
och tillverka nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4).
Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken
utsträckning människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid,
men på lång sikt bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.
4.2.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar
för att kunna genomföra hållbara upphandlingar. Arbetet med offentliga
upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå bättre resurshushållning och
bidra till ökad cirkularitet.
Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen uppfyller
de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen till ny
råvara. Detta bör bevakas bland annat i arbetet med att öka återanvändning
och återvinning av bygg- och rivningsavfall från kommunala verksamheter.
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Bebyggelse och kulturmiljö

Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade
insamlingssystem eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och
kulturmiljö.
4.3.1

Nuläge och förutsättningar

Kommunerna består av tre större tätorter Flen, Katrineholm och Vingåker,
mindre tätorter samt boende på landsbygden.
Avfallsplanen föreslår inga förändringar av insamlingssystem även 0m en
översyn över behov av bostadsnära insamling ska genomföras. Den relativt
nya producentansvarslagstiftningen och kommande förändringar till följd av
förordningar gällande returpapper och förpackningar kan innebära behov av
om- och tillbyggnader. Detta tas inte upp i avfallsplanen.
4.3.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.3

Positiv miljöpåverkan

Om arbetet med att förbättra det förebyggande arbetet avseende
avfallshantering i översiktsplaner och detaljplaner genomförs, kan detta
medföra positiv miljöpåverkan eftersom ombyggnationer i efterhand ofta blir
svårare och dyrare att genomföra.
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon ytterligare positiv
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Inga ytterligare åtgärder föreslås.

4.4

Luft- och klimatfaktorer

Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och
miljö. Här behandlas främst minskad mängd avfall, återvinning av avfall samt
transporternas påverkan.
4.4.1

Nuläge och förutsättningar

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en
tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir svinn och har
därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person kasta
ca 44 kg mat per år4, mat som istället hade kunnat ätas upp, och som kallas
matsvinn.
De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt
luftburna partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem
Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall per person
(varav ca 26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall), av detta är ca 44 kg onödigt
matavfall, matsvinn. Av matsvinnet är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande enligt rapporten.
4
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lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en
föroreningskälla eller inom ett tätbefolkat område. I en studie som
presenterades år 2018 uppskattades antalet dödsfall till följd av
luftföroreningar (NO2 och partiklar) till ca 7 600 i Sverige per år5.
Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större
delen av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre
fordon för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar,
men även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall
vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en
mycket liten del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom kommunerna
som kommer direkt från avfallshanteringen.
I kommunerna finns sammanlagt 3 stycken återvinningscentraler som är
lokaliserade i huvudorterna.
Från de nedlagda deponier som finns i kommunerna avgår deponigas i olika
grad beroende på vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland
annat metangas, som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en
kraftigare klimatpåverkande gas än koldioxid och det är viktigt att säkerställa
att det inte sker betydande läckage till luft.
4.4.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta
bedöms kunna ske om mängden transporter ökar när avfall (exempelvis
grovavfall) i högre utsträckning sorteras i olika fraktioner som ska
transporteras till olika platser för återvinning.
Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider,
koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt.
Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning
av lungfunktion och cancer6. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd
temperatur och förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning av ökade
transporter bedöms dock som små med hänsyn till avfallshanteringens ringa
andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar.
4.4.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer.
Detta bedöms uppstå främst på grund av arbetet med åtgärder som syftar till
att:
•

Minska mängden avfall som uppkommer

•

Öka materialåtervinningen

5 IVL 2018, ” Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health

impacts”, C 317
6
Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
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Minska mängden avfall

Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen genom
minskade utsläpp, både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om
mängden avfall som uppstår i kommunerna skulle minska med exempelvis
50 kg/person och år (totala mängden avfall från hushållen i kommunerna år
2020 var ca 470 kg/person och mängden mat- och restavfall var ca 199
kg/person), skulle den totala minskningen bli ca 3 020 ton avfall. Denna
minskning skulle medföra minskade utsläpp av koldioxid från
avfallshanteringen med uppskattningsvis 6 600 ton koldioxidekvivalenter
eller motsvarande ungefär 5 100 000 mil bilkörning med en medelstor
bensindriven personbil7.
Tabell 1

Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av avfall motsvarande 50
kg per person och år. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19

Material

Mängd
förebyggt
avfall, ton
Förebyggande,
3 020
generellt

Minskad mängd Motsvarar
CO2e, kg
mil/år (personbil, bensin)
6 600 000
5 100 000

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en
tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir matsvinn och har
därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person ge
upphov till ca 44 kg matsvinn per år8, mat som istället hade kunnat ätas upp.
Om arbetet med att minska matsvinnet skulle falla väl ut och det skulle
innebära en minskning av mängden matavfall med 10 kg matavfall per
invånare och år skulle detta kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet
koldioxidekvivalenter) minskar med totalt ca 1 300 ton, se Tabell 2 nedan.
Detta motsvarar i sin tur cirka 1 000 000 mils körning med en medelstor
bensindriven personbil.
Tabell 2

Material
Matsvinn

Minskning av klimatpåverkan från matavfall, motsvarande 10 kg per
person och år, om det istället förebyggs genom minskat matsvinn. Källa:
Avfall Sverige Rapport 2019:19.

Mängd
matavfall,
ton/år
600

Minskad mängd Motsvarar
CO2e, kg/år
mil/år (personbil, bensin)
9
1 300 000
1 020 000

7

Folkmängd i kommunerna 2020: ca 60 340 personer. 50 kg x 60 340 personer = 3 020 ton. Enligt Avfall
Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid
med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
8
Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall per person
(varav ca 26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall), av detta är ca 44 kg onödigt
matavfall, matsvinn. Av matsvinnet är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande enligt rapporten.
9
Folkmängd i kommunerna 2020: ca 60 340 personer. 10 kg x 60 340 personer = 600 ton. Enligt Avfall
Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd matavfall ge minskade utsläpp av koldioxid med
ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
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Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning och förebyggande av
avfall som planeras kommer att ha stor positiv miljöpåverkan på luft och
klimat när det får de effekter på människors beteenden som önskas.
4.4.5

Ökad materialåtervinning

Resultat från livscykelanalyser10 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är
större vid materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden
transporter bedöms öka. Det är således bättre ur miljöhänseende att
återvinna material så många gånger som möjligt innan det förbränns.
Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan
återanvändas respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela
produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och distribution av varor
samt vid behandling av avfallet.
Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och
återvinning kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror
minska, åtminstone på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid
nyproduktion av produkter.
Som exempel kan nämnas att de förpackningar och tidningar som sorteras
ut och lämnas till återvinning i kommunerna år 2020 skulle kunna bidra till att
CO2-utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter) minskar med ca 1 600 ton om
allt materialåtervinns, se Tabell 3 nedan. Detta motsvarar i sin tur cirka 1 400
000 mils bilkörning med en medelstor bensindriven personbil.
Tabell 3

Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som
sorteras ut i kommunerna. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19

Material
Papper
Plast
Metall
Glas
Returpapper
Totalt

4.4.6

Mängd avfall,
ton/år

Minskad mängd
CO2e, kg/år

970

190 000

Motsvarar
mil/år (personbil, bensin)
190 000

453
91
1 118
789
3 421

270 000
160 000
390 000
550 000
1 560 000

230 000
130 000
340 000
470 000
1 360 000

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva
effekterna uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de
utredningar och planer och de kommunikationsåtgärder som föreslås i
avfallsplanen omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall
verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar.
Här råder kommunerna över ett flertal åtgärder inom sina egna verksamheter
och kan påverka de upphandlingar som genomförs och de rutiner som
tillämpas. Det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla
10

Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
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kommunala verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara
förebilder för kommuninvånarna.
För att ytterligare minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid
genomförande av planen föreslås att genomförandet av efterbehandlingsåtgärder för avslutade deponier följs upp, så att miljömässigt riktig hantering
av deponigas vid nedlagda deponier säkerställs.

4.5

Förorening och exploatering av mark och vatten

Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del
återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar.
4.5.1

Nuläge och förutsättningar

4.5.2

Nedlagda och aktiva deponier

Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva
och nedlagda deponier. I kommunerna finns enligt förteckningen i bilaga 6
sammanlagt 47 stycken identifierade nedlagda deponier. Av dessa är 4 st i
riskklass 2, 19 st i riskklass 3, 21 st i riskklass 4 och 2 st är inte klassade. Vid
en av deponierna (som inte är riskklassad) pågår sluttäckning som ska vara
klar till 2024. En av deponierna (Vika i Katrineholms kommun) är fortfarande
aktiv.
4.5.2.1 Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar
I kommunerna finns sammanlagt 3 stycken återvinningscentraler (en i varje
kommun). På återvinningscentralerna kan grovavfall, elektronik, vitvaror,
farligt avfall och återbruk lämnas.
I kommunerna finns även anläggningar för hantering av slam från enskilda
avlopp. I regionen finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning
och bortskaffande av avfall, se avfallsplanens bilaga 4.
4.5.2.2 Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av det kommunala avfallet,
uppstår olika sorters aska. En stor del av askan har använts till
anläggningsändamål på deponier under många år. För att undvika att aska
måste deponeras är det extra viktigt att det kommunala avfall som skickas till
förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden
avfall som förbränns minskar genom att ta vara på sådant som kan
återanvändas, materialåtervinnas eller behandlas biologiskt.
Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid
hantering av farligt avfall.
4.5.3

Negativ miljöpåverkan

Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och
vatten.
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Positiv miljöpåverkan

Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av
kommunikationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad
återanvändning, kan mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång
sikt minska och därmed även tillförseln av mängden giftiga ämnen till
omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad
återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.
De åtgärder om inventering av risk och behov av åtgärder av gamla deponier
som föreslås kommer, om det leder till åtgärder som genomförs, att minska
risken för negativ miljöpåverkan.
4.5.5

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Vid åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av
klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken
samt uppkomna mängder lakvatten.

4.6

Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter

Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera
aspekter samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att
information om avfallshantering kan leda till ökad sortering och bättre
behandling av farligt avfall, vilket kan bidra till positiv miljöpåverkan genom
bättre resurshushållning och minskad risk för exempelvis elavfall i
restavfallet. Ökad källsortering skulle dock även kunna bidra till negativ
miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” om transporterna vid insamling
ökar. Miljövinsten med ökad källsortering är dock större än de negativa
konsekvenserna av ökade transporter.

5 Sammanfattande bedömning
5.1

Betydande miljöpåverkan

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna
uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de utredningar,
planer, handlingsplaner, program och kommunikationsinsatser som föreslås i
avfallsplanen omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall
verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar. Här
råder kommunerna över ett flertal åtgärder inom sina egna verksamheter
avseende exempelvis matsvinn och bygg och rivningsavfall och kan även
påverka exempelvis genom de upphandlingar som genomförs och de rutiner
som tillämpas vid inköp. Det är viktigt att kommunerna föregår med gott
exempel. Alla kommunernas verksamheter har ett ansvar för att minska
avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av
avfallsplanens åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst
om mängden transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser
och buller.
23 (26)

340

Bilaga 9
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av avfallsplan för Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner

21 september 2021

Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om
informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De
positiva effekterna kommer framförallt visas genom bättre resurshushållning
och minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av
avfallsplanen vara liten.

Nationella och internationella miljömål

5.2

Avfallsplanens mål och indikatorer ligger i linje med nationella
miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på:
ökad återanvändning av avfall, ökad återvinning av hushållens avfall,
minskad nedskräpning, utsortering av matavfall och minskat matsvinn.
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl
till globala miljömål samt nationella miljökvalitetsmål och etappmål.
Sammantaget bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv
riktning av genomförandet av avfallsplanen om målen uppnås.

Åtgärder mot negativ påverkan

5.3

Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att
motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan:
•

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid
genomförande av planen bör det säkerställas att inga gifter som
borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som
återanvänds/återbrukas.

•

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga
upphandlingar för att kunna genomföra hållbara upphandlingar.
Arbetet med offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå
bättre resurshushållning och bidra till ökad cirkularitet.

•

Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen
uppfyller de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna
materialen till ny råvara. Detta bör bevakas bland annat i arbetet med
att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall
från kommunala verksamheter.

•

Det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla
kommunala verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och
vara förebilder för kommuninvånarna.

•

Genomförandet av efterbehandlingsåtgärder för avslutade deponier
behöver följas upp, så att miljömässigt riktig hantering av deponigas
vid nedlagda deponier säkerställs.

•

Vid åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av
klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i
marken samt uppkomna mängder lakvatten.
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Sammanfattande bedömning

Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av
föreslagen avfallsplan vara positiva till följd av ökad återvinning och återbruk
samt förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av
genomförandet av planen bedöms vara små och främst vara kopplade till
risk för ökad mängd transporter av olika typer av avfall även om vinsten av
återvinningen är större än dessa negativa konsekvenser av ökade
transporter. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och
ansluter till de nationella miljömålen.

6 Uppföljning
Miljöpåverkan kommer att ingå i uppföljningen av genomförandet av
avfallsplanen. Efter att en ny avfallsplan har beslutats kommer
projektgruppen träffas minst 4 gånger årligen och styrgruppen minst två
gånger årligen för att stämma av och följa upp arbetet med mål och åtgärder.
Sörmland Vatten ska tillsammans med kommunerna rapportera status för
mål och åtgärder i respektive kommuns kommunstyrelse en gång om året
efter initiativ från kommunerna.
Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen
och miljöpåverkan. Den uppföljning som anges i planen bedöms vara tillräcklig.
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Svar på remiss om handlingsprogram för Västra
Sörmlands räddningstjänst enligt lagen om skydd mot
olyckor
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar remissyttrandet till
Västra Sörmlands räddningstjänst.
Sammanfattning av ärendet
Från Västra Sörmlands Räddningstjänst har Vingåkers kommun bjudits in att lämna
synpunkter gällande Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt
Lagen om skydd mot olyckor.
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun
(kommunalförbund) ha ett handlingsprogram för arbetet med skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammet ska omfatta både arbetet med förebyggande verksamhet och
skadeavhjälpande verksamhet. Kommunen kan välja att besluta om ett gemensamt
handlingsprogram eller separata för dessa två verksamheter.
Västra Sörmlands Räddningstjänst har valt att ta fram ett gemensamt
handlingsprogram som bygger på Riskanalysen. Utifrån Riskanalys och presenterat
statistik gällande Brand i byggnad så ligger VSR högre än Länet och Riket.
Lagen reglerar den enskildes, kommunens och statens ansvar för skyddet mot olyckor
som kan föranleda räddningsinsatser. Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela
landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till lokala
förhållanden ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor
Konkret och tydlig planering för genomförande av utbildningar och övningar för
allmänheten. Utbildning och placering av hjärtstartare inom den gröna zonen är
mycket nödvändigt för att leva upp till de nationella målen.
Kommunens synpunkter utgår utifrån uppdrag/krav och intentioner i LSO. Svar
baseras på information i Handlingsprogram och Vingåkers kommun uppdrag till VSR.
Kommunen har skrivit ett svar med antal synpunkter, men ställer sig i stort positiv till
förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-20
Svar på remiss
Remiss
Beslutet skickas till
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddschef
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Svar på remiss – Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst enligt Lagen om
skydd mot olyckor

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår att
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar remissyttrandet
till Västra Sörmlands räddningstjänst.

Sammanfattning av ärendet
Från Västra Sörmlands Räddningstjänst har Vingåkers kommun bjudits in att lämna
synpunkter gällande Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt
Lagen om skydd mot olyckor.
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun
(kommunalförbund) ha ett handlingsprogram för arbetet med skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammet ska omfatta både arbetet med förebyggande verksamhet och
skadeavhjälpande verksamhet. Kommunen kan välja att besluta om ett gemensamt
handlingsprogram eller separata för dessa två verksamheter.
Västra Sörmlands Räddningstjänst har valt att ta fram ett gemensamt
handlingsprogram som bygger på Riskanalysen. Utifrån Riskanalys och presenterat
statistik gällande Brand i byggnad så ligger VSR högre än Länet och Riket.
Lagen reglerar den enskildes, kommunens och statens ansvar för skyddet mot olyckor
som kan föranleda räddningsinsatser. Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela
landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till lokala
förhållanden ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor
Konkret och tydlig planering för genomförande av utbildningar och övningar för
allmänheten. Utbildning och placering av hjärtstartare inom den gröna zonen är
mycket nödvändigt för att leva upp till de nationella målen.
Kommunens synpunkter utgår utifrån uppdrag/krav och intentioner i LSO. Svar
baseras på information i Handlingsprogram och Vingåkers kommun uppdrag till VSR.

345

vingaker.se

2 (10)

Kommunen har skrivit ett svar med antal synpunkter, men ställer sig i stort positiv till
förslaget.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddchef.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Från Västra Sörmlands Räddningstjänst har Vingåkers kommun bjudits in att lämna
remissvar gällande Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt
Lagen om skydd mot olyckor. Vingåkers kommun svarar på remiss utifrån
kommunens uppdrag och Lagkrav samt intentioner i LSO.
Handlingsprogrammet ska fungera som styrdokument för arbete med skydd mot
olyckor, insatsförmågan, information till medborgarna och tillsynsunderlag för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 och 8 §§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
LSO, avses att en kommun((kommunalförbund) har skyldighet att upprätta
handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt räddningstjänst. Programmet
ska som minimum beröra händelser som kan föranleda räddningsinsats, mål för
verksamheterna och preciserade skyldigheter enligt LSO.
Handlingsprogrammet ska bygga på riskanalys och statistik utifrån inträffade
händelser kopplat till räddnings tjänstensinsatser.
Lagen reglerar den enskildes, kommunens och statens ansvar för skyddet mot olyckor
som kan föranleda räddningsinsatser. Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela
landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till lokala
förhållanden ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Förvaltningens ståndpunkt
Vingåkers kommun svarar på remiss. Svar baseras på information i
Handlingsprogrammet och Vingåkers kommun uppdrag till VSR. Kommunen har
skrivit ett svar med antal synpunkter, men ställer sig i stort positiv till förslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Remissvar i sig har inga ekonomiska konsekvenser.
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Svar på remiss - Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt
Lagen om skydd mot olyckor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddschef
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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.

Se bilaga Agenda 2030: mål 3, 13 och 15.
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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.

Sverige har under de senaste åren drabbats av flera
stora skogsbränder. I mål 3 ingår att minska antalet
döds- och sjukdomsfall till följd av föroreningar och
kontaminering av luft, vatten och mark.
Förebyggande åtgärder för att förhindra
skogsbränder och därmed stora mängder giftig rök
kan bidra till detta mål.
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I mål 13 ingår att stärka motståndskraften mot och
förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror.
Klimatförändringar med torrare förhållanden har lett
till ökad risk för skogsbränder. Att kommunen aktivt
arbetar med förebyggande åtgärder för att minska
risken är ett led i mål 13.

Mål 15 nämner bland annat att bevara, återställa och
hållbart använda ekosystem och deras
ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg
och torra områden. Att kommunen aktivt arbetar
med förebyggande åtgärder mot bränder bidrar till
att försöka skydda naturområden.
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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?
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Datum

2021-12-20
Handläggare

Hanna Mehaj
0151-193 16
hanna.mehaj@vingaker.se
Diarienummer

Svar på remiss - Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst
Allmänt
Vingåkers kommun har tagit del av förslaget gällande Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst. Kommunen har skrivit ett antal förbättringsförslag och
synpunkter.
Enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 och 8 §§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
LSO, avses att en kommun((kommunalförbund) har skyldighet att upprätta
handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt räddningstjänst. Programmet
ska som minimum beröra händelser som kan föranleda räddningsinsats, mål för
verksamheterna och preciserade skyldigheter enligt LSO.
Lagen reglerar den enskildes, kommunens och statens ansvar för skyddet mot olyckor
som kan föranleda räddningsinsatser. Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela
landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till lokala
förhållanden ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammet ska fungera som styrdokument för arbete med skydd mot
olyckor, insatsförmågan, information till medborgarna och tillsynsunderlag för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Nedan redovisas Vingåkers kommuns svar utifrån uppdrag/krav och intentioner i
LSO. Svar baseras på information i Handlingsprogram och Vingåkers kommun
uppdrag till VSR.

Eventuella brister eller områden som kan utvecklas tas upp under respektive rubrik.
Vingåkers kommun försöker också ge motiv och förslag på åtgärder.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Under stycket Inledning, beskrivning av kommunerna, framtid och
styrning
Beskrivning av Vingåkers kommun enligt LSO
Tillägg:
Vingåkers kommun är en vacker och levande landsbygd. Här är ingenting stort, men
här uppskattas det stora i det lilla. Vingåkers kommun ligger i ett öppet
jordbrukslandskap med slätter och åsar i västra delen av länet och har några kransorter
och små byar med äldre bebyggelse i norr. I norr gränsar kommunen till Hjälmaren
och landskapet bäddas in i ett flertal sjöar och vattendrag. Markförhållandena är
varierande. Moränformationer avbryts av lermarker och flera mäktiga åsar som
formats av inlandsisen. Det skiftande och fint skurna landskapet skapar förutsättningar
för många olika naturtyper med såväl rika kärr som näringsfattiga hällmarker och sjöar
växlande från näringsfattiga till slättsjöar med hög biologisk aktivitet. Vingåkers natur
är präglad av kulturell påverkan. Skogsbruk och jordbruk har medfört att ostörda
naturområden endast förekommer sporadiskt

Vingåker är omgivet av många sjöar och vattendrag.
Kolsnaren/Viren: Badet vid Viala har ett hopptorn och en bryggsektion.
Dessutom finns det badplatser vid Marmorbyn och Sjögölet i Baggetorp.
Tisnaren: Lytterstabadet har bryggor, bastu och grillplats. Badet är långgrunt
och har en lekplats på området.
Hjälmaren: Läppebadet med två stränder för bad. En med en stor sandstrand
och på andra sidan udden ligger en strand med bryggor
Öljaren: I Österåker finns den lilla badplatsen Hullabadet med en liten
sandstrand och bryggor.
Högsjön/Grävsjön: Högsjöbadet med flera olika bryggsektioner.
Infrastruktur
Tillägg:
Vingåker är på många sätt en bra plats att bo på. Via riksväg 52 som går genom
kommunen når du lätt riksvägarna 55, 56,57 och dem stora städerna Örebro,
Linköping, Norrköping, Västerås, Eskilstuna, Nyköping samt Stockholm. Järnvägen
passerar genom centralorten. Det tar ca 80 minuter med tåg från Vingåker till
Stockholm. Här har du nära till hela Sverige med det utmärkta läget och det finns väl
fungerande kommunikationer. Via Katrineholm kommer man snabbt vidare till
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Näringsliv
Tillägg: Näringslivet i Vingåker består till största delen av små och medelstora
företag. Företagandet har en lång tradition inom konfektionsindustrin och fortfarande
är de största arbetsgivarna sysselsatta med tillverkning av industritextilier. Lång
tradition inom textilindustrin lever vidare genom Vingåkers Factory Outlet, en av
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Sveriges största butiker för fabriksförsäljning av märkeskläder. På samma område
finns även fabriksförsäljning av bl.a. skor, keramik och glas. Området är det mest
besökta turistmålet i Sörmland med omkring en halv miljon besökare varje år.
Kommunen är den absolut största arbetsgivaren med ca 800 anställda.
I dagsläget finns omkring 550 registrerade företag i kommunen. De största privata
arbetsgivarna är Voiths Papers Fabrics Högsjö med 280 anställda, därefter Vingåkers
Factory Outlet med omkring 70 personer, Oppunda El har 55 anställda, Stiftelsen
Linden 50 och det har även Silver och Stål. De registrerade företagen i kommunen
genererar 1 670 arbetstillfällen sammanlagt.
Jordbruk, fastigheter, bygg och schakt, industritextilproduktion, handel och
besöksnäringen är framträdande branscher för kommunen där det finns potential för
tillväxt inom samtliga branscher.

Under stycket Framtid
Tillägg: Vingåkers mål är att kommunen ska växa och att den totala befolkningen ska
uppgå till 9600 invånare år 2030. Fler invånare innebär ett behov av fler bostäder. De
planer som pågår avser slottsområdet, Östra Hagnäset. Baggetorp och Marmorbyn.
Det betyder även utbyggnad av service och arbetsplatser, av infrastruktur, varsamhet
om grönområden och möjliggörandet av fler mötesplatser. För att befolkningen i
Vingåker ska fortsätta växa i framtiden är det i första hand flyttnettot, det vill
säga att fler flyttar in i kommunen och färre som flyttar ut, som behöver påverkas.
Vingåkersbygden ska bli Sveriges smartaste landsbygd.

Under stycke Risker
Utifrån Riskanalys och statistik gällande Brand i byggnad så ligger VSR högre än
Länet och Riket.
Förslag till åtgärd: Vingåkers RiB-station ska med egen personal kunna genomföra
en invändig livräddningsinsats med rökdykning i ett inledningsskede.

Under stycket Tid från larm till att räddningsstyrkan är framme
Utifrån kartan och efterföljande beskrivning kan medborgaren se vilken förmåga VSR
har och vilken hjälp som kan förväntas.
Zon grön
Resurser- Inom 20 minuter kommer en första insatsperson till din hjälp. Efter 25
minuter kan det komma en räddningsstyrka om 2-3 personer. Men det är inte säkert de är frivilliga. De första räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-40
minuter kommer en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners
räddningsstyrkor som kommer efter 30-40 minuter
Brist: Det är lång tid för allmänheten att få den hjälp dem är berättigade oklart hur
servicegrad eller liknande ser ut utanför tätorterna.
Motiv: För att leva upp till de nationella målen om tillfredsställande och likvärdigt
skydd (1 kap. 1§) kopplat till att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid (1 kap.
3§) tydlig planering för VSR att planera och redovisa ovanstående för medborgare.
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Det är rimligt att kommuninvånare på landsbygden får den kunskap som krävs för att
påbörja räddningsinsats för att kunna rädda liv, hälsa och stora miljövärden.
Förslag på åtgärd: Konkret och tydlig planering för genomförande av utbildningar
och övningar för allmänheten. Utbildning och placering av hjärtstartare inom den
gröna zonen är mycket nödvändigt för att leva upp till de nationella målen.

Under stycke Räddningstjänst förmåga och verksamhet
Brist i beskrivning av förmåga.
Enligt Kf-beslut den 23 november 2020 Kf § 129
Tillägg: Beskrivning av förmåga gälande Räddningsstyrkan i Vingåkers kommun.

Beskrivning av förmåga Vingåkers RiB-styrka
God förmåga
Acceptabel
förmåga
Mycket bristfällig kan inte genomföra en invändig
förmåga
livräddningsinsats med rökdykning
i ett inledningsskede.
Under stycke Brand i byggnad
Brist: Vingåkers RiB-station kan inte genomföra rökdykning på grund av
minskning av räddningsstyrkan. Förmåga saknas för att genomföra en invändig
livräddningsinsats med rökdykning i ett inledningsskede.
Tillägg till förmåga: Vingåkers RiB-station ska med egen personal kunna
genomföra en invändig livräddningsinsats med rökdykning i ett inledningsskede.
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Remiss - Handlingsprogram
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun (kommunalförbund) ha ett
handlingsprogram för arbetet med skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska omfatta
både arbetet med förebyggande verksamhet och skadeavhjälpande verksamhet. Kommunen
kan välja att besluta om ett gemensamt handlingsprogram eller separata för dessa två
verksamheter. Västra Sörmlands Räddningstjänst har valt att ta fram ett gemensamt
handlingsprogram.
Lagen reglerar den enskildes, kommunens och statens ansvar för skyddet mot olyckor som
kan föranleda räddningsinsatser. Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda
människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till lokala förhållanden ett
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammet ska revideras vart fjärde år. Dessa krav återfinns i lagen om skydd mot
olyckor (2003:778).
I handlingsprogrammet finns sju mål från medlemskommunerna, dessa är kopplade till
nyckeltal som indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Nyckeltalen och dess målvärden
revideras varje år.
Innan handlingsprogrammet slutligen beslutas av direktionen för Västra Sörmlands
Räddningstjänst bereds ni möjlighet att inkomma med synpunkter.
Vi vill ha era synpunkter till vsr@vsr.katrineholm.se senast 31 januari 2022.
Kontaktperson: Mattias Gårdholt, tel 0150-576 43, mattias.gardholt@vsr.katrineholm.se
2021-12-09
Västra Sörmlands Räddningstjänst

Mattias Gårdholt
Räddningschef
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1. Inledning
Detta dokument utgör handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) 3 kap. 3§ och 8§ och omfattar Katrineholm och Vingåkers
kommuner. Enligt bestämmelserna i LSO har kommunen skyldighet att upprätta
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Handlingsprogrammet ska beskriva hur verksamheten är planerad och organiserad
samt risker för olyckor som kan leda till en räddningsinsats. Likväl ska
kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser under fred och under höjd
beredskap beskrivas.

2. Beskrivning av kommunerna
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett kommunalförbund bestående av
Katrineholm och Vingåkers kommuner. Förbundet styrs av en direktion med
ledamöter från båda medlemskommunerna. Medlemmarna i direktionen väljs
genom indirekta val. Varje ledamot har sin hemort, var och en har nominerats av
ett parti och utsetts av respektive kommuns fullmäktige Ledamöterna ska verka
för förbundets bästa i enlighet med vad som kommit fram i medlemsuppdraget.
Medlemskommunerna har utformat ett uppdrag till förbundet för innevarande
mandatperiod. Medlemmarna har överlämnat ansvaret för detta uppdrag till VSR
med undantag av samordningsansvaret för skydd mot andra olyckor än bränder,
detta ansvar ligger kvar hos medlemskommunerna. Handlingsprogrammet är
direktionens beskrivning av hur uppdraget ska utföras.
43 909 människor bor sammantaget i Katrineholm och Vingåkers kommuner.
Befolkningsstatistik framgår av tabell 1 nedan.
Folkmängd

Kvinnor (%)

Män (%)

Medelålder
(år)

Född
utomlands (%)

Medelinkomst
(per månad 2019)

Katrineholm 34 765

49,8 %

50,2 %

42,5

19,3

25 442 kr

Vingåker

9 144

48,9 %

51,1 %

44,4

15,1

24 825 kr

Sverige

10 379 295

49,7 %

50,3 %

41,4

19,7

27 700 kr

Tabell 1. Befolkningsstatistik för Katrineholm och Vingåker samt Sverige som
helhet. Siffrorna avser slutet av 2020. Källa: kommunsiffror.scb.se
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Tillsammans har kommunerna en yta på cirka 1 630 km2 (land och vatten).
Området som Västra Sörmlands Räddningstjänst täcker in framgår av figur 1
nedan.

Figur 1. Karta över Katrineholm och Vingåkers kommuner

2.1

Katrineholms kommun

Katrineholms kommun är till ytan ca 1 190 km2 och består av centralorten
Katrineholm samt tätorterna Valla, Sköldinge, Forssjö, Bie, Björkvik, Strångsjö
och Äsköping. Cirka 23 300 personer bor i centralorten Katrineholm och cirka
11 500 personer bor i de omkringliggande tätorterna på landsbygden, vilket
befolkningsmässigt gör Katrineholm till en mindre tätort.1, 2

1
2

Katrineholms kommun – Wikipedia (2021-10-13)
Kommungruppsindelning | SKR

2
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KATRINEHOLMS KOMMUN
Landsbygd
17%

Tätort, samtliga
83%

Figur 2. Så många bor i och utanför tätorter i Katrineholms kommun 3
Katrineholm ligger i korsningen mellan västra och södra stambanan och dessutom
möts riksvägarna 52, 55, 56 och 57 i kommunen. Inom en radie av 10 mil från
Katrineholm ligger städer som Örebro, Linköping, Norrköping, Västerås,
Eskilstuna, Nyköping samt Stockholm och inom en radie på 15 mil nås en
tredjedel av Sveriges befolkning. De största arbetsgivarna, förutom Katrineholms
kommun, är Region Sörmland, SKF Mekan AB, Kronfågel, Sörmlands Printing
Solutions och K-Prefab AB.4
2.1.1.Framtid
Katrineholms mål är att kommunen ska växa och att den totala befolkningen ska
uppgå till 40 000 invånare år 2030. Målet är att fördelningen av kommunens
befolkning även i framtiden är ungefär densamma som idag, det vill säga ungefär
70 % i staden (centralorten) och 30 % på landsbygden (övriga tätorter samt
landsbygd). Fler invånare innebär ett behov av fler bostäder. Det betyder även
utbyggnad av service och arbetsplatser, av infrastruktur, varsamhet om
grönområden och möjliggörandet av fler mötesplatser.5
Katrineholms kommun har idag en lägre andel invånare i yngre medelåldern än
riket i övrigt och här bor fler äldre än genomsnittet. För att befolkningen i
Katrineholm ska fortsätta växa i framtiden är det i första hand flyttnettot, det vill
säga att fler flyttar in i kommunen och färre som flyttar ut, som behöver påverkas.

3

Kommuner i siffror (scb.se) (2021-10-13)
Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden.pdf
5
Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden.pdf
4

3
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2.2

Vingåkers kommun

Vingåkers kommun är till ytan ca 440 km2 och består av centralorten Vingåker
samt tätorterna Högsjö, Baggetorp, Marmorbyn och Läppe. Cirka 4 500 personer
bor i centralorten Vingåker och cirka 4 600 personer bor i de omkringliggande
tätorterna vilket befolkningsmässigt gör Vingåker till en landsbygdskommun.
Många boende i Vingåker pendlar ut från kommunen för att arbeta.6, 7

VINGÅKERS KOMMUN
Landsbygd
19%

Tätort, samtliga
81%

Figur 3. Så många bor i och utanför tätorter i Vingåkers kommun.8
Kläder är en viktig del av Vingåkers historia, från 1900-talets konfektionsindustri
och fram till dagens stora butik, Factory Outlet, som lockar många besökare. Den
färgglada folkdräkten från Vingåker är en av de äldsta i Sverige. Dräkten tillhörde
bönderna och bars fram till mitten av 1800-talet. Än idag är intresset stort kring
den flera hundra år gamla vingåkersdräkten.9
Närheten till vacker natur präglar Vingåkers kommun. Här finns vandringsstigar
som bjuder på natursköna miljöer och ett rikt djurliv. Bland annat så finns tre
naturreservat: Igelbålen strax norr om Vingåker, Perstorpsskogen och Tomsängen
i närheten av Högsjö.
Cirka en tredjedel av alla företagare i Vingåkers kommun är verksamma inom de
areella näringarna, det vill säga jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Det är
näringar som tydligt präglar miljön och som indirekt skapar sysselsättning inom
andra typer av verksamheter.

Vingåkers kommun – Wikipedia (2021-10-13)
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2.2.1.Framtid
Den 18 april 2016 antog kommunfullmäktige i Vingåker en varumärkesplattform
för Vingåkers kommun. Den syftar till att gemensamt och strategiskt lyfta det som
är attraktivt med Vingåkers kommun. Samtidigt visar varumärkesplattformen vad
som behöver utvecklas och förbättras för att bli ännu mer attraktiva med löfte om
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
menas utveckling av den rena landsbygden, de mindre tätorterna samt Vingåker
centralort.10

3. Styrning av skydd mot olyckor
Kommunens uppdrag är sex stycken enligt Lag (2003:778) skydd mot olyckor
(LSO):
•
•
•
•
•
•

Samordna verksamheten
Underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter genom
rådgivning, utbildning och information m.m.
Tillsyn av den enskildes ansvarstagande.
Sotning och brandskyddskontroll.
Utföra räddningstjänst.
Lära och utvecklas genom att undersöka olycksorsak och insatsers
genomförande samt nyttja erfarenhetsåterföring m.m.

Dessa uppdrag ska sammantaget skapa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd.
Utifrån lagstiftningen och förhållandena i Katrineholm och Vingåker har
medlemmarna utformat ett uppdrag till VSR. Medlemmarna har i vissa avseenden
valt att uttrycka en högre ambition än lagstiftningens krav. VSRs myndighetsroll i
förebyggande frågor är strikt kopplat till det brandförebyggande området.
Medlemmarna har dock valt att VSR ska underlätta för enskilda att ta sitt ansvar
inom alla typer av olyckor som leder till räddningsinsatser. Detta ska göras utan
att inkräkta på annan myndighets ansvar. Syftet med denna ambition från
medlemmarna är att de erfarenheter som vinns vid räddningsinsatser ska komma
andra till del.
Direktionen konstaterar därmed att VSR i förebyggande frågor, förutom
brandskydd, också ska arbeta med trafiksäkerhet, vattensäkerhet och
suicidprevention. VSR ska samordna det brandförebyggande arbetet och
medlemskommunerna samordnar övrigt olycksförebyggande arbete. I det
brandförebyggande arbetet ingår också hur VSR och kommunen organiserar och
samverkar kring eldningsförbud. Medlemskommunerna har dock ansvaret såsom
enskild att ha ett eget systematiskt brandskyddsarbete. Förutom LSO svarar VSR
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för tillståndshantering och tillsyn med avseende på hantering av brandfarliga- och
explosiva varor enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Uppdraget går att läsa i sin helhet på förbundets hemsida, www.vsr.nu.

4. Risker
Detta kapitel är en sammanfattning av den riskanalys som gjordes under 202111.
Det är en omöjlighet att förutspå framtiden men genom att analysera tidigare
inträffade händelser kan man göra kvalificerade gissningar för att förekomma och
vara så väl förberedd som möjligt på det som framtiden kan komma att erbjuda.

4.1
4.2

Övergripande

Det finns enligt LSO fyra kriterier som alla ska uppnås för att en räddningsinsats
ska anses motiverat som kommunal räddningstjänst: behovet av ett snabbt
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och
omständigheterna i övrigt.
Varje år rycker räddningstjänsten VSR i snitt ut på ca 675 stycken
räddningsinsatser där den enskilde inte längre kan hantera situationen utan
behöver samhällets hjälp. Mellan 2010 och 2020 har antal insatser varierat mellan
590 st. (2014) och 734 st. (2016).

800

Insatser per olyckstyp, åren 2010-2020

Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Trafikolycka
Utsläpp av farliga ämnen

600

Drunkning eller
drunkningstillbud
Nödställd person i andra fall
400

Nödställda djur
Stormskada
Ras, skred eller slamström

200
Ras i byggnad eller annan
konstruktion
Översvämningar av vattendrag
Annan vattenskada

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figur 4. Antal insatser uppdelat per olyckstyp, år 2010-2020, VSR
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Inom Västra Sörmlands Räddningstjänsts område finns ett antal riskobjekt. Med
riskobjekt avses här så kallade Sevesoanläggningar eller farliga verksamheter.
Sevesoanläggningar är anläggningar där stora mängder farliga kemikalier hanteras
och som omfattas av krav enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. I lagstiftningen finns två
kravnivåer: lägre och högre. Ägarna och verksamheterna har krav på sig att
regelbundet genomföra riskanalyser och handlingsprogram för hur allvarliga
kemikalieolyckor ska förebyggas.
Farlig verksamhet enligt LSO är en anläggning där verksamheten innebär fara för
att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö.
Anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen är
skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och
egendom och i övrigt vidta åtgärder för att begränsa sådana skador, enligt LSO 2
kap. 4§. Denna beredskap ska komplettera kommunens beredskap för
räddningsinsats. Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka anläggningar i länet som
omfattas av denna paragraf. Flygplatser som har godkänts enligt 6 kap. 9§ första
stycket i luftfartslagen ska också omfattas av 2 kap. 4§ enligt LSO. Alla Sevesoanläggningar oavsett kravnivå klassificeras som farliga verksamheter.
Av tabell 2 framgår vilka Seveso-anläggningar och farliga verksamheter enligt
LSO 2 kap 4§ som finns i Katrineholm och Vingåkers kommuner 2021.
Ytterligare information om respektive verksamhet finns på kommunernas
webbplatser och www.vsr.nu
Anläggning

Kommun

Seveso

Farlig verksamhet
LSO: 2 kap 4§

SKF Mekan

Katrineholm

Nej

Ja

Nammo Sweden AB

Vingåker

Högre kravnivån

Ja

Kosan Gas AB / Voith
Fabrics

Vingåker

Nej

Ja

NCC Industry AB

Katrineholm

Lägre kravnivån

Ja

Tabell 2. Seveso-anläggningar och farliga verksamheter i Katrineholm och
Vingåkers kommuner.
Med dessa verksamheter i regionen finns en risk för att farliga utsläpp eller
komplicerade bränder kan uppkomma. Sannolikheten för att en olycka ska hända
samt konsekvenserna av en olycka på dessa anläggningar minskas något på grund
av den omfattande tillsynsverksamheten från olika myndigheter, samt höga krav
på verksamheternas interna skyddsarbete.
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4.2 Brand i byggnad
Olyckstypen brand i byggnad kan delas upp efter byggnadstyper. Det är nästan
uteslutande vid brand i bostad som människor omkommer. Endast några procent
av dödsbränderna sker på vårdboenden. I andra byggnadstyper omkommer sällan
någon vid brand. Fördelningen av skadade vid brand är liknande, men här sker
procentuellt fler personskador på vårdboenden, byggnader med allmän
verksamhet och industrier. De sammanlagda direkta och indirekta
samhällskostnaderna för bränder i förbundets område uppgår uppskattningsvis till
runt 200 miljoner kronor per år, men det är en siffra med stor osäkerhet och
variation. En större brand kan orsaka stora direkta kostnader men också
omfattande störningar för en verksamhet eller delar av samhället.
Det inträffar flest bränder inom boende och vårdmiljön. Det inträffar fler bränder
per invånare i förbundets område än i riket och länet. Av de skador och dödsfall
som inträffar på̊ grund av bränder så sker de flesta i flerbostadshus och därefter i
villor.

Brand i byggnad, VSR, länet och riket per 1 000
invånare
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Figur 5. Fördelning av räddningsinsatser vid brand i byggnad per 1 000
invånare, medeltal år 2010-2020, VSR, länet och riket

4.3 Brand utomhus
Till denna kategori räknas alla bränder som inte skett i en anläggning eller
byggnad, det vill säga i skog, soptunnor, fordon med mera. Trenden för bränder i
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annat än byggnad är något sjunkande under mätperioden. Nivån för VSR följer
rikets värden medan nivån mot länet är betydligt lägre.

Brand ej i byggnad per 1 000 invånare, VSR,
länet och riket
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Figur 6. Antal bränder i kategorin brand utomhus per 1 000 invånare, år 20102020, VSR, länet och riket
Statistiken visar tydligt att den vanligaste branden utanför byggnad är en bilbrand
(20 %) och därefter gräsbränder (13 %), skogsbrand (9 %), följt av brand i
containers (8 %). Brand i bil och containers visar sig ofta vara anlagda och kan
antas bidra till den tydliga överrepresentationen av avsiktliga bränder i kategorin
brand ute. Andra vanliga orsaker till att brand uppkommer är fel i utrustning och
grillning, vilka kan orsaka markbränder.
VSR har tidigare varit förskonade när det gäller stora bränder i skog och mark.
Dock visar de stora skogsbränderna i Sverige på vikten av god förmåga till
ledning och tillgång till resurser. Kommunen har stora ytor skog, även om
statistiken historiskt inte visat hög sannolikhet för skogsbränder så är det
konstaterat att en skogsbrand kan få stora konsekvenser och det kräver stora
resurser. Följaktligen behöver kommunerna ha en god beredskap att hantera
skogsbränder.

4.4 Trafikolycka
Förbundet har generellt ett högre antal trafikolyckor i förhållande till folkmängden
än både riket och länet. Avvikelsen mot riket är betydligt högre än mot länet.
Anledningen till att antalet trafikolyckor är större både inom VSR och länet beror
troligtvis på de många riksvägar som går genom VSRs område och där det råder
ett högt trafikflöde.
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Antal trafikolyckor per 1 000 invånare, VSR,
länet och riket
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Figur 7. Antal trafikolyckor per 1 000 invånare, år 2010-2020, VSR, länet och
riket
Statistiken visar att trafikolyckor främst inträffar mellan klockan tolv mitt på
dagen och klockan sju på kvällen. Allra högst olycksfrekvens är det mellan
klockan fyra och fem på eftermiddagen.

4.5 Olycka med farliga ämnen
Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningar krävs
en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.
Utsläpp av farligt ämne är frekvent förekommande och kan få stora konsekvenser
beroende på vilket ämne det handlar om, i vilka mängder och var utsläppet sker.
Vid över 90 % av utsläppen är det drivmedel eller olja som läckt ut i begränsad
omfattning.
VSR har en något högre nivå av utsläpp av farligt ämne än Södermanland och
landet i stort. De stora variationerna beror troligtvis på de många
lastbilstransporter genom VSRs område.
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Utsläpp farligt ämne per 1 000 invånare,
VSR, länet och riket
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Figur 8. Utsläpp farligt ämne per 1 000 invånare, år 2010-2020, VSR, länet och
riket
Farligt-godsleder genom kommunerna har flyttats från tätorternas direkta centrum
till att i större uträckning ledas via utkanterna av städerna. Fortfarande bor ett
ganska stort antal personer inom 70 meter från farligt-godsleder. När det gäller
olyckor på järnvägen eller vid omlastning på logistikcentrum i Katrineholm är
olyckor ovanliga. Dock kan dessa få stora konsekvenser på människor och miljö.

4.6 Naturolycka
Översvämningar kan orsakas dels av skyfall eller stora mängder nederbörd på kort
tid, och dels genom höga flöden i sjöar och vattendrag. Även en kombination av
båda kan förekomma. En följd av klimatförändringar är att det i Sverige kan
väntas bli fler skyfall och fler tillfällen med häftig nederbörd. När sådant sker
klarar dagvattensystemen inte av att hantera den stora mängden vatten och
översvämningar sker på olika platser. Detta sker främst lågpunkter i infrastruktur,
undergångar och källare. Vid höga flöden i sjöar och åar kan det bli andra
konsekvenser med större konsekvenser på områden nära vattenlinjen.
Inom olyckstypen stormskada ligger VSR högre än riket och länet. Dessa skador
drabbar inte bara den enskilda utan kan få stora konsekvenser på hela samhället
Gällande olyckstypen ras och skred påvisar analysen av förbundets område att det
inom bebyggelse på de områden som undersökts, är det inget som pekar på att det
skulle vara förhöjd risk för ras eller skred. Enstaka mindre områden påvisar att det
skulle finnas förutsättningar, men dessa områden är så små att det inte skulle
kunna påverka i stort.

4.7 Drunkning
Drunkningstillbuden i VSR har en stigande trend sett till de senaste åren. Vad det
beror på är svårt att avgöra men ökningen verkar stämma överens i tid med att
Covid-19 har inneburit att fler personer semestrar i Sverige. Majoriteten av de
inträffade drunkningsolyckorna är obevittnade, det vill säga att de inträffar utan
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att någon ser eller uppmärksammar det. Flest drunkningsolyckor sker under juniaugusti.

Antal drunkningar/drunkningstillbud per
år, VSR
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Figur 9. Antal drunkningar/drunkningstillbud, år 2010-2020, VSR

4.8 Suicid
Vid hot om suicid är det viktigt med ett snabbt ingripande. Med anledning av
detta larmas alltid snabbaste enhet av ”blåljusaktörerna”, polis, ambulans eller
räddningstjänst. Vid hot om hoppning från höjd eller vid järnväg, samt vid
hängning tillkallas räddningstjänsten alltid. Om det gäller medicinsk suicid så är
det sjukvården/ambulans som är primär aktör, men räddningstjänsten kan tillkallas
för dörröppning eller om de bedöms vara först på plats. När vapen, våld eller
sprängmedel är inblandat blir händelsen polisiär. VSR larmades cirka 20 gånger
per år.

5. Värdering
Detta kapitel utgör en värdering av riskerna inom VSRs område och de slutsatser
som dras i den genomförda riskanalysen.
VSR prioriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna
olyckor är större än enstaka räddningsinsatser. VSR är medvetna om att detta
ställningstagande är svårt att utvärdera. Uteblivna olyckor märks inte, de kan inte
rapporteras.
VSR ska erbjuda enskilda ett likvärdigt skydd. Det innebär att vi anpassar
verksamheten efter riskerna. I tätorterna är förmågan att göra räddningsinsatser
större än på landsbygden. Vi kompenserar det genom att göra mer förebyggande
insatser på landsbygden. Vår samlade förmåga ska vara störst där riskerna är
störst.
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Figur 10. Likvärdigt skydd men inte lika, räddningstjänst i tätort och landsbygd

•

Brand i byggnad

Den senaste forskningen har observerat att omkomna och skadade kommer från
helt skilda grupper i befolkningen. De grupper av individer som har den högsta
risken att omkomma skadas mer sällan och de grupper som skadas mer sällan
omkommer oftare. Ur ett förebyggande perspektiv är detta en utmaning när
insatserna ska individanpassas.
Likaså en ökande befolkning generellt och ett särskilt ökande antal äldre (80 år
och äldre) och deras relativa högre risk, gör det extra viktigt att fortsätta det
förebyggande arbetet mot brand i byggnad.
Att hitta former för att individanpassa brandskydd genom att identifiera
riskgrupper med gemensamma behov och ta fram arbetssätt för att nå dem. Arbeta
för fler brandvarnare i hemmet och ökad kunskap och förmåga att agera vid brand.
Nya sätt att bygga på samt nya byggnadsmaterial kommer att förändra riskbilden.
Skyddet mot byggnads- och dödsbränder behöver därför ges ett ökat fokus.
•

Brand utomhus

Den vanligaste brandorsaken när det gäller brand i annat än byggnad är avsiktlig
brand, vilket är komplext att förebygga och kräver gemensamma insatser från
flera aktörer.
Kommunen har stora ytor skog och även om statistiken historiskt inte visat hög
sannolikhet för skogsbränder så är det konstaterat att en skogsbrand kan få stora
konsekvenser och det kräver stora resurser. Följaktligen behöver kommunerna ha
en god beredskap att hantera skogsbränder.
•

Trafikolycka
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VSR har ett högre antal trafikolyckor i förhållande till folkmängden än både riket
och länet. Avvikelsen mot riket är betydligt högre än mot länet. De uppdaterade
riksvägarna med mer mötesfri sträckning kommer dock innebära att antalet
allvarliga olyckor minskar även om det totala antalet olyckor inte minskar.
Infrastrukturen inom VSRs område måste fortsätta att utvecklas. VSR kan inte
själva påverka trafiknätet vilket ger att samarbete med andra myndigheter är
nödvändigt. VSR behöver fortsätta att utveckla sitt trafiksäkerhetsprojekt riktiat
till ungdomar.
•

Drunkning

Drunkningstillbuden i VSR har en stigande trend sett till de senaste åren. Vad det
beror på är svårt att avgöra men ökningen verkar stämma överens i tid med att
Covid-19 har inneburit att fler personer semestrar i Sverige. En åtgärd är att
säkerställa att det finns livbojar på platser där risken för drunkning är som störst,
vid badplatser och bryggor, en annan att informera om utlåning av flytvästar och
säkerhetsutrustning till is-aktiviteter för att öka användningen av
säkerhetsutrustning på sjön. I dagsläget finns utrustning att låna hos Fritidsbanken
i Katrineholm och Vingåker och på Djulö camping finns flytvästar att hyra.
•

Olyckor med farliga ämnen

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningar krävs
en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.
VSR har en något högre nivå av utsläpp av farligt ämne än Södermanland och
landet i stort. De stora variationerna beror troligtvis på de många
lastbilstransporterna genom VSRs område. Vägtransport av farligt gods leds idag
runt stadskärnorna, vilken minskat risken för att större utsläpp ska påverka liv och
hälsa.
•

Naturolyckor

Kommunerna arbetar aktivt med dessa frågor tillsammans med andra
myndigheter. Det finns dock inget som pekar på att det skulle vara några förhöjda
risker för ras och skred eller översvämningar i jämförelse med andra kommuner i
landet. Däremot har VSR betydligt fler olyckor till följd av stormskador än riket i
övrigt.

6. Mål
Den övergripande målsättningen med lagstiftningen i LSO mynnar ut i tre
nationella mål:
•

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
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•

•

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på
ett effektivt sätt.
Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt
denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att
förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador
till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att
förhindra människors död och andra allvarliga skador.

2009 tog MSB på uppdrag av regeringen fram en nationell strategi för hur
brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. I den nationella strategin
formulerades visionen att ”Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt
till följd av brand”12.
Utifrån de nationella målen i LSO, den nationella strategin för stärkt brandskydd,
den riskbild med tillhörande värdering som presenterats i tidigare kapitel samt den
politiska viljan som uttryckts i direktionens arbete har sju mål formulerats för
verksamheten från 2022. Målen utgör de övergripande lokala verksamhetsmålen
som ska finnas i enlighet med MSB:s föreskrift om innehåll och struktur i
kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Dessa mål knyts till olika indikatorer, nyckeltal, för att underlätta uppföljning av
måluppfyllelse. Flera indikatorer som har följts upp under tidigare programperiod
kommer att fortsätta användas, då kontinuitet i mätningar ger större träffsäkerhet i
analyserna över tid. Måluppfyllelsen presenteras översiktligt på samtliga
direktionsmöten samt i förbundets del- och årsredovisningar.
Målen riktar sig till alla som bor, verkar och vistas i kommunerna, oavsett andra
omständigheter. För de som har svårare att ta sitt eget ansvar måste VSR alltid
vara redo att göra mer.

6.1 Kommunernas mål
Kommunfullmäktige i Katrineholm respektive Vingåker har gett följande uppdrag
till VSR. Det fullständiga uppdraget till VSR finns att läsa i sin helhet på
förbundets hemsida www.vsr.nu
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att
denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor.
Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta
skadeavhjälpande insatser.

12

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand : en nationell strategi för att stärka
brandskyddet för den enskilda människan (msb.se)
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I tabell 2 nedan presenteras förbundets mål för verksamheten tillsammans med en
beskrivning av målen.
Mål

Beskrivning/Förklaring

1

Säkerställa en långsiktigt
effektiv verksamhet

Målet och resultatet har ambition att beskriva
verksamhetens kvalitet och effektivitet.

2

Trygghetsskapande och
olycksförebyggande
verksamhet

Målet och resultatet har ambition att visa hur VSR
bidrar till ökad trygghet och säkerhet för invånarna i
respektive medlemskommuner.

3

Minska antalet personer som
skadas eller omkommer i
olyckor, som föranleder
räddningsinsats
Öka verksamhetens
effektivitet och kvalité
genom samverkan intern
och externt
Ökad kunskap och förmåga
hos allmänheten om
olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder.

Målet och resultatet har ambition att
beskriva verksamhetens kvalitet och
effektivitet.

4

5

Målet och resultatet har ambition att beskriva
verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Den enskildes förmåga lyfts ofta fram som den mest
effektiva åtgärd för att åstadkomma ett tryggare
samhälle. Hur denna förmåga utvecklas är intressant
för kommunerna att följa.
Målet är begränsat till olyckor som kan föranleda
räddningsinsats.

6

7

Vid 100 procent av alla
olyckor ska första enhet
vara framme inom den tid
som anges i
handlingsprogrammets
förmågekarta.
Vid 60 procent av alla olyckor
som uppfyller kriterierna för
räddningstjänst enligt LSO ska
en första insats ske av enskilda

För andra olyckor (som inte leder till
Det
nationella målet
att räddningsinsats
ske
räddningsinsats)
skaär
kommunerna
beskrivaska
sina
inom
godtagbar
tid.
Detta
mål
är
kommunernas
aktiviteter och mål i respektive kommuns
lokala
tolkning. Istället för att koppla framkomsttiden
handlingsprogram.
till vissa orter har tiden kopplats till
handlingsprogrammets förmågekarta.
Vid insatser som görs av räddningsstyrkan ska detta
mätas.
Detta kan också ses som ett kvitto på hur väl
utbildning till allmänheten har haft förväntad effekt.

Tabell 2. Västra Sörmlands Räddningstjänsts mål för verksamheten med
beskrivning av målen.

7. Förebyggande – förmåga och verksamhet
Det olycksförebyggande arbetet syftar främst till att förebygga bränder.
Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor
finns kvar i respektive kommun.
VSRs brandförebyggande verksamhet syftar till att säkerställa ett skäligt
brandskydd för den enskilde, samt en säker hantering av brandfarlig och explosiv
vara i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Den brandförebyggande
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verksamhetens huvudsyfte är att säkerställa skydd för liv och hälsa samt att arbeta
för att den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd. Detta
kan sägas vara de effekter som den förebyggande verksamheten arbetar för att
uppnå. Centrala utgångspunkter i det förebyggande arbetet är de sju mål som
beskrivs i kapitel 6 och som har sin utgångspunkt i riskanalysen med tillhörande
riskvärdering. Andra utgångspunkter är de nationella målen i LSO, kraven i LBE
samt den nationella strategin om ett stärkt brandskydd.
För att åstadkomma detta finns ett flertal olika verktyg som information och
rådgivning, extern utbildning, tillsyn enligt LSO och LBE, hanteringstillstånd för
brandfarlig och explosiv vara, samverkan med andra organisationer samt
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar.
Hela organisationen bidrar på olika sätt till det olycksförebyggande arbetet.
Ansvaret för den förebyggande verksamheten finns inom funktion förebyggande
där specialistkompetens finns samlad i form av en brandingenjör och en
brandinspektör. Tre personer ur den operativa styrkan är utbildade för att
genomföra enklare tillsyner.
VSR arbetar aktivt med att säkerställa en hög kompetens inom brandskydd,
brandfarlig vara, juridik med mera för att säkerställa att tillsyns- och
tillståndsprocesserna sker på ett rättssäkert, effektivt och pedagogiskt sätt.
VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. VSRs sakkunskap är
särskilt värdefull för till exempel samhällsbyggnadsförvaltningarna i
medlemskommunerna i samband med den fysiska planeringen eller vid
granskning av brandskyddsdokumentationer. Riskanalysen och riskvärderingen
visar bland annat på att nya byggmetoder, material och teknik i kombination med
omfattande nybyggnation i kommunerna gör att VSR behöver vara aktiva i
byggprocessen. VSR ska utveckla samarbetsformer med dessa myndigheter så att
VSRs kompetens tas till vara.

7.1

Tillsyn

VSR är tillsynsmyndighet enligt LSO i Katrineholm och Vingåkers kommuner.
Tillsynerna syftar till att granska att fastighetsägare och nyttjanderättshavare
uppfyller de krav som följer av aktuell lagstiftning och dess föreskrifter.
Tillsyn kan genomföras på samtliga byggnader och andra anläggningar i
medlemskommunerna. Tillsyn är det skarpaste verktyget och ska riktas där det gör
mest nytta och ger störst effekt. Tillsyn prioriteras vid byggnader och
anläggningar som omfattas av ett eller flera av följande kriterier och där tillsyn
bedöms vara en effektiv förebyggande åtgärd:
•
•
•

Hög frekvens av bränder eller tillbud
En brand eller annan olycka kan medföra stor risk för många människors
liv och hälsa
En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader
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•
•

En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön
En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden

Planering av tillsynsverksamheten sker årligen i VSRs tillsynsplan och har sin
utgångspunkt i de verksamheter som beskrivs i tillsynsföreskriften. Utöver de
byggnader och anläggningar som omfattas av tillsynsföreskriften omfattar
tillsynsplanen även de verksamheter och anläggningar som utifrån lokala
förhållanden bedöms ha stora risker i händelse av brand. Den regelbundna
tillsynsverksamheten planeras utifrån tidsfrister. Då särskilt behov uppkommer
genomförs även tillsyn i enskilda fall, exempelvis efter tips från allmänheten eller
när behov av tillsyn konstateras efter en insats.
Det finns olika metoder för att genomföra tillsyn. De metoder som används inom
VSR är:
•
•
•
•

Tillsynsbesök (besök på plats)
Granskning av handlingar från objekt
Erfarenhetsåterkoppling från räddningsinsatser och information från
olycksutredningar
Medverkan i andra myndigheters samråd (exempelvis byggsamråd)

Det kan även genomföras oanmälda tillsyner på samlingslokaler och restauranger
som har tillstånd för alkoholservering. Dessa tillsyner sker då på kvällstid eller
nattetid i samverkan med alkoholhandläggaren, polismyndigheten,
miljöförvaltningen och Skatteverket.
Tillsyn kan leda till att beslut meddelas om att åtgärder ska genomföras för att
höja nivån på brandskyddet.
Delegation att utföra tillsyn enligt LSO och LBE ges enligt gällande
delegationsordning efter en bedömning att nödvändig kompetens finns.

7.2 Stöd till den enskilde
Den enskilde har enligt lagen om skydd mot olyckor själv det primära ansvaret för
att skydda liv, egendom och miljö. Den enskilde har också ansvaret att inte orsaka
olyckor. Med den enskilde menas alla människor, företag, organisationer och
myndigheter.
I första hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som
syftar till att förhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som
inträffar. VSR ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera
situationen. Även om räddningsstyrkan kan rädda stora värden kan också stora
värden gå till spillo trots massiva räddningsresurser. Det kan bero på att
olycksförloppet är för snabbt, alarmering inte sker tidigt nog eller körtiden är för
lång.
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Information och utbildning är en viktig del av det förebyggande arbetet och sker
främst genom anpassade utbildningar för olika grupper inom skola och annan
offentlig sektor, näringslivet, organisationer, föreningslivet med flera. Syftet med
informationen och utbildningarna är att ge den enskilde en god möjlighet att
skydda sitt liv och sin egendom och att inte orsaka olyckor. VSR genomför extern
utbildning riktad främst till medlemskommunerna, men även till privata företag
och privatpersoner i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Syftet med
utbildningarna är att öka kunskapen om brandskydd och därigenom underlätta för
kommunala förvaltningar och privata företag att bedriva ett fungerande
systematiskt brandskyddsarbete.
Den enskildes motivation att ta sitt eget ansvar är en framgångsfaktor för att
minska antalet olyckor. Informationen om dels den enskildes ansvar, dels VSRs
förmåga att göra en verkansfull insats på specifika objekt eller inom ett givet
geografiskt område ska systematiskt kommuniceras.

7.3

Rengöring och brandskyddskontroll

VSR ansvarar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta
förbränningsanordningar i Katrineholm och Vingåkers kommuner. På uppdrag av
VSR utförs rengöring och brandskyddskontroll i Katrineholm och Vingåkers
kommuner av entreprenör som VSR tecknat avtal med. Respektive
skorstensfejarmästare ansvarar via delegation för att uppdatera och underhålla
VSRs förteckning över objekt för rengöring och brandskyddskontroll. Frister för
brandskyddskontroll och kompetens att utföra denna har beslutats och meddelats
av MSB. Frister för rengöring beslutas av respektive medlemskommun. VSR
möjliggör för den enskilde att själv rengöra sin förbränningsanordning. Dispens
för rengöring av egen anordning i den egna fastigheten lämnas efter att godkänd
brandskyddskontroll utförts och en särskild ansökan upprättats och godkänts av
VSR.
VSR säkerställer att de avtalade entreprenörerna har förmåga att genomföra
uppdraget om rengöring och brandskyddskontroll bland annat genom att
regelbundet följa upp:
•
•
•

Att brandskyddskontrollerna genomförs rättssäkert
Att rengöring och brandskyddskontroll genomförs i enlighet med gällande
frister
Att entreprenörerna har tillgång till rätt resurs och kompetens för
uppdraget

En mer detaljerad beskrivning av rengöring och brandskyddskontroller finns att
läsa på www.vsr.nu under rubriken Information till allmänheten.

7.4

Övriga förebyggande åtgärder

VSR stödjer kommunerna i ärenden enligt plan och bygglagen (2010:900). Det
innebär bland annat att vara sakkunnig i brandfrågor i stora delar av
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byggprocessen. Det handlar också om att i kommunens planprocesser beakta
risker som ras- och skred, översvämning, avstånd till olika former av riskfylld
verksamhet samt beakta sådant som kan ha betydelse för kommunens förmåga att
genomföra insatser som behov av fordon för livräddning på hög höjd, brandposter
och behov av framkomlighet för räddningstjänstfordon.
VSR bistår kommunerna genom att ge kommunerna beslutsunderlag i frågor
gällande eldningsförbud och upphävande av eldningsförbud.
I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) bistår VSR
kommunerna i frågor om lokalerna är anpassade för den verksamhet som ansökan
avser, bland annat avseende antal personer som ska vistas i lokalen.
VSR samverkar med andra aktörer i kommunerna och genomför exempelvis
trygghetsvandringar i olika bostadsområden i centralorterna och i kransorterna. Vi
arbetar tillsammans med kommunerna och statliga myndigheter i bland annat
Rådet för trygghet och säkerhet (RTS) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för
att öka tryggheten och säkerheten i våra medlemskommuner.
VSR är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid
allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats,
idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt
ordningslagen (1993:1617) samt tillstånd till hotell- och pensionatverksamhet
enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse. VSR bistår också
Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller ombyggnation av vägar och järnvägar
där man beaktar saker som insatstider, risk för ras och skred, översvämningsrisk
samt avstånd till olika former av riskobjekt och närhet till vattenskyddsområde.
VSR är remissinstans till Länsstyrelsen i frågor om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808).

8. Räddningstjänst – förmåga och
verksamhet
Detta kapitel beskriver hur Västra Sörmlands Räddningstjänst organiserar sin
operativa verksamhet samt vilken förmåga som finns.
Den operativa förmågan är utformad utefter vilket behov som finns. Den samlade
förmågan att genomföra en räddningsinsats kan beskrivas som en kombination
mellan hur snabbt en första insats kan påbörjas, mängden tillkommande resurser
samt hur själva räddningsinsatsen genomförs.

8.1

Övergripande

VSR ska utföra räddningstjänst enligt LSO för att rädda liv, egendom och miljö
när följande kriterier är uppfyllda.
•
•

det finns behov av ett snabbt ingripande
det hotade intressets värde står i proportion till kostnaden för insatsen
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•
•

den drabbade inte själv har möjlighet att begränsa skadorna
samt omständigheterna i övrigt

VSRs räddningsstyrkor utgår från fem brandstationer. Katrineholm har en
heltidsstation och de fyra övriga, Vingåker, Julita, Björkvik och Högsjö är RiBstationer, det vill säga stationer som bemannas med Räddningspersonal i
Beredskap (RiB). Björkvik har även en frivillig brandkår, räddningsvärn, som om
de har möjlighet kan ansluta som en extra resurs och utföra vissa begränsade
uppgifter.
På heltidsstationen i Katrineholm finns medarbetare som är beredda att inom 90
sekunder från att larmet går rycka ut till en olycksplats. 25 personer är fördelade
på fyra skiftlag som jobbar ett dygn åt gången. Räddningsstyrkan består av en
insatsledare som åker med eget fordon på larm, en styrkeledare som fungerar som
styrkeledare på larm samt leder det dagliga arbetet i skiftet, samt fyra brandmän.
På övriga stationer varierar inställelsetiden mellan 90 sekunder och 7 minuter
beroende på hur verksamheten är organiserad och om personalen utgår från
hemmet eller först ska ta sig till sin station. Bemanningen varierar mellan en
Första Insats Person (FIP) som minst och upp till en FIP och två brandmän som
mest.
8.1.1 Tillgång till egna resurser och i samverkan med andra
räddningstjänster
Västra Sörmlands Räddningstjänst har följande resurser inom organisationen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemresurs
Rökskydd
Skogsbrandresurs
Oljeskyddsresurs
Resurs för ras och tung räddning
Resurs för vertikal räddning
Terränggående fordon
Höjdfordon
Båtresurser
Tankbilar
Motorsprutor
Översvämningsresurs
Drönare

Genom samverkansavtal har VSR även tillgång till följande resurser vid behov:
•
•
•

Kemresurser, regionala samt nationella
Skogsbrandsresurser, regionala samt nationella
Oljeskyddsresurser, regionala samt nationella
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•
•
•
•
•
•
•

Översvämningsskydd, regionala samt nationella
Vattendykare, regionala samt nationella
Helikopter för skogsbrandbekämpning, via MSB
Flygplan för skogsbrandbekämpning, via MSB
Drönare, regional resurs
Ledningsstöd, regional resurs
Skogsbrandflyg, via Länsstyrelsen

8.1.2 Samverkan med andra räddningstjänster
VSR samverkar med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande
övergripande ledning av räddningstjänstverksamhet, samverkan sker via ett
särskilt avtal. VSR ingår också i Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS) vilket
är ett samarbete med Östergötland, Blekinge, Kronoberg och Kalmars län
gällande resurser vis större händelser. VSR har tecknat avtal om operativ
samverkan med samtliga kommuner i länet. Avtal är också tecknat med
angränsande räddningstjänster, Finspång, RTÖG och Nerike Brandkår. Ett avtal
om samverkan på Hjälmaren är tecknat med samtliga kommuner runt sjön.
VSR har även tecknat avtal om sanering vid trafikolyckor med
försäkringsbranschen, Trafikverket samt Vingåker och Katrineholms kommuner.
Avtal är tecknat med Landstinget om att samtliga VSRs enheter larmas på
sjukvårdslarm. VSR deltar även tillsammans med andra räddningstjänster, polis
och ambulans i ett regionalt projekt gällande suicid.
VSR har även avtal med Björkviks frivilliga brandkår. Åtta personer har godkänts
för att ingå i larmstyrkan. Dessa personer larmas ut på Björkviks samtliga larm via
sms. Personalen övar tillsammans med den ordinarie styrkan i Björkvik.
8.1.3 Vatten till brandsläckning
Kommunerna tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med
räddningstjänstens utrustning. Grundnivån utgörs av publikationen VAV P114
Distribution av dricksvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och
utformning av allmänna vattenledningsnät (ges ut av branschorganisationen
Svenskt Vatten13). Kommunerna ska tillhandahålla aktuella kartor över
brandposter. Brandposternas antal och placering ska ske i samråd med VSR.
Kapaciteten ska dimensioneras enligt VAV P114. För mer information om
ansvarsfördelning, se förbundsordningen.
8.1.4 Varning och alarmering
Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ska med hjälp av systemet
för utomhusvarning kunna ges inom Katrineholm och Vingåkers tätorter.
Räddningsledare ska omedelbart kunna utlösa signalen via SOS alarmering.

13

Om oss - Svenskt Vatten
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Signalen ska även kunna utlösas från ledningscentralen i Linköping. Varning till
övriga invånare i VSRs insatsområde sker via radio och TV.
Alarmering av styrkorna ska ske genom avtal med SOS alarm på telefonnummer
112. Utgående alarmering till respektive räddningsstyrka ska ske på två av
varandra oberoende vägar. Vid störningar i elförsörjningen ska batteribackup
finnas för att säkerställa alarmering samt uthållighet vid strömbortfall.
8.1.5 Tid från larm till att räddningsstyrkan är framme
Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling.
Med framkomsttid avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer
till skadeplats. VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första
enhet ska vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekarta. Förmågekartan med tillhörande
beskrivningar av vad de olika zonerna innebär mer i detalj återfinns i
Verksamhetsbeskrivning, VSR14.

14

Bilaga A Verksamhetsbeskrivning, VSR
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Röd zon: Inom 10 minuter anländer en räddningsstyrka
Rosa zon: Inom 20 minuter anländer en räddningsstyrka
Gul zon: Inom 10 minuter anländer en FIP, inom 20-30 minuter
anländer en räddningsstyrka
Grön zon: Inom 20 minuter anländer en FIP, inom 20-40 minuter
anländer en räddningsstyrka
Grå zon: Inom 30 minuter anländer en räddningsstyrka

8.2

Beskrivning av förmåga per olyckstyp

Utifrån kapitel fyra, Risker, framgår vilka vanligt förekommande olyckor som
VSR kan komma att hantera. Vid hanteringen av en olycka är en viktig
utgångspunkt vilken övergripande effekt som ska uppnås. För att uppnå denna
effekt behöver ett antal uppgifter genomföras i syfte att ha positiv effekt på
händelseförloppet – så kallade nyckeluppgifter. Av dessa nyckeluppgifter är vissa
sådana som är viktiga för att omedelbart begränsa det fortsatta olycksförloppet i
samband med att första enhet anländer till olycksplatsen. Andra nyckeluppgifter
är centrala för att bryta hela skadeförloppet.
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Det finns skillnader i förmågan som inte framgår nedan under respektive
olyckstyp. Inom VSR finns olika styrkestorlekar inom RiB. En större styrka har
större uthållighet och kapacitet att hantera en händelse på egen hand. En
detaljerad beskrivning av olika stationers bemanning, resursers omfattning och
placering framgår av dokumentet Verksamhetsbeskrivning, VSR.
8.2.1 Brand i byggnad

Effekt som ska uppnås Nyckeluppgifter
Brand i
byggnad

•
•
•
•
•

•

Rädda liv
Släcka brand
Förhindra
brandspridning
Förhindra
egendomsskador
Förhindra
skador på
miljön

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omedelbar
släckinsats
Omedelbar
livräddning
Invändig släckning
genom rökdykning
Invändig livräddning
Utvändig släckning
Förhindra spridning
till annan brandcell
Förhindra spridning
till annan byggnad
Utrymning via stege
Utrymning via
höjdfordon
Restvärdesräddning
Akut
omhändertagande
Ledning- och
samordning

Nyckelresurser
•
•
•
•
•

Höjdfordon
Tankfordon
Motorsprutor
Rökskyddsresurs
Drönare (UAS)

Förmåga per station
•
•

Katrineholms heltidsstation ska med egen personal kunna genomföra en
invändig livräddningsinsats med rökdykning.
Katrineholms heltidsstation och samtliga RiB-stationer ska kunna upprätta
en alternativ utrymningsväg, med hjälp av bärbar stegutrustning, för
nödställd upp till minst 11 meter ovanför marknivå.
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•

Katrineholms heltidsstation och Vingåkers RiB-station ska kunna upprätta
en alternativ utrymningsväg, med hjälp av höjdfordon, för nödställd till
minst 16 meter ovanför marknivå.

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till brand i byggnad.
•
•

Vid långvariga insatser är luftdepån särskilt viktig.
Vid insatser som kräver större restvärdesräddning är restvärdessläpet
nödvändigt.

Variation över ytan och över tid
•
•
•

•

•

Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i
förbundet olyckan sker.
Om olyckan sker i kommunernas tätorter uppskattas åtgärder kunna
påbörjas inom 10 minuter från 112-anropet.
Skulle olyckan ske utanför tätorten förväntas majoriteten av insatserna
kunna inledas inom 15-20 minuter. Som kompensation för den något
längre insatstiden används civila insatspersoner (CIP) som en resurs för att
kunna göra en första begränsande åtgärd.
Då olyckan sker på en plats där inga vägförbindelser finns (såsom öar) kan
det dröja upp till 60/90 minuter innan en räddningsresurs kan påbörja en
insats.
Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt.
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8.2.2 Brand ute

Brand ute

Effekt som ska
uppnås

Nyckeluppgifter

Nyckelresurser

Rädda liv

Skapa aktuell
lägesbild

Tankfordon

Släcka brand

Skosbrandresurs
Brandsläckning

Förhindra
brandspridning

Vattentransport

Motorsprutor

Rädda egendom

Vattenförsörjning

Terrängfordon
Drönare (UAS)
Samverkan med
andra aktörer
Logistik
Ledning och
samordning

Förmåga per station
•

Varje enskild station ska kunna hantera en brand som är mindre till ytan
och som är upp till 30 meter från farbar väg. Samtliga stationer ska även
kunna hantera övriga bränder utomhus, till exempel fristående fordon och
containerbrand.

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till brand ute
•
•

Vid utomhusbränder som hanteras av RiB-stationerna sker alltid
förstärkning från heltidsstationen. Även skogsbrandsdepåerna kan nyttjas.
Vid större utomhusbränder är det till stor fördel att få en överblick över
brandens utbredning. I nuläget finns denna förmåga på
heltidsorganisationen. Förmågan kan också uppnås genom samverkan med
andra aktörer där vi kan få information från deras drönare, helikopter, flyg
etc.

Variation över ytan och över tid
•

Förmågan varierar på så vis att insatstiden variera beroende på var i
förbundet händelsen inträffar.
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•

•

•

Insatsförmågan anses ej vara likvärdig i hela förbundet då material och
personal varierar mellan stationerna. Dock ska varje station kunna hantera
en mindre brand ute. Samtliga stationer ska även kunna hantera övriga
bränder utomhus, till exempel fristående fordon och containerbrand.
Vid en större brand utomhus har förbundet goda möjligheter att hantera en
sådan insats i och med att förbundet har möjlighet att snabbt få fler
resurser till branden. Genom samverkansavtal finns även
skogsbrandsdepåer som kan nyttjas vid större händelser som kräver
mycket materiel.
Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt.

8.2.3 Trafikolycka

Trafikolycka

Effekt som ska
uppnås

Nyckeluppgifter

Nyckelresurser

Rädda liv

Avspärrning

Resurs tung
räddning (TR)

Förhindra
följdolyckor

Säkra
olycksplatsen mot
påkörning och
brand

Förhindra skador
på miljön

Kemresurs
Buffertfordon

Losstagning
Minska samhällspåverkan utan att
göra avkall på
säkerheten

Akut
omhändertagande
Förhindra utsläpp
Ledning och
samordning

Förmåga per station
•

Varje enskild station ska kunna hantera en trafikolycka med personbil
genom att som minst spärra av, varna andra trafikanter, bedöma
skadetillstånd samt genomföra snabbt uttag av kritiskt men ej fastklämd
person.

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till trafikolycka
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•
•

Vid trafikolyckor med större/tyngre fordon kan specialresursen tung
Räddning (TR) spela en viktig roll.
Vid trafikolyckor med avancerad losstagning genomförs detta av
heltidsstationen. Övriga larmade stationer på plats är då behjälpliga.

Variation över ytan och över tid
•
•
•

Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i
förbundet händelsen inträffar.
Givet placeringen av TR i relation till händelsen så varierar insatstiden till
dess att specialåtgärder kan påbörjas.
Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt.
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8.2.4 Olycka med farliga ämnen

Olycka med
farliga ämnen

Effekt som ska
uppnås

Nyckeluppgifter

Rädda liv

Utrymma eller
Kemresurs
inrymma personer
Tankfordon
Varna
Drönare (UAS)
Avspärrning
Oljeskydds-resurs
Omedelbar
livräddning

Stoppa skadeutbredningen
Förhindra skador
på miljön

Nyckelresurser

Indikering
Stoppa/begränsa
utsläpp
Sanera
Kemdykning
Samverkan med
andra aktörer
Ledning och
samordning

Förmåga per station
•

Varje enskild station ska kunna hantera identifiering av kemikalier,
bedöma vilket riskområde och skyddsnivå som är nödvändigt, avspärrning
av området samt akut begränsning av utsläppet.

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till olycka med farligt ämne
•

Heltidsstation ska också kunna hantera livräddning, akut personsanering,
uppsamling av utsläppt vätska, insats i kemskyddsdräkt, pumpning av
brandfarlig vätska samt sanering av insatspersonal.

Specialresurser, inom närliggande förbund kopplade till olyckor med farliga
ämnen.
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•

Genom samverkansavtal med RTÖG uppnås uppsamling av större mängd
vätska, skyddsjordning samt håltagning av brandfarlig tank.

Kontaktvägarna för specialresurser kan antingen vara direkt till den aktuella
räddningstjänsten eller via annan myndighet.
Variation över ytan och över tid
•
•
•

Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i
förbundet händelsen inträffar.
Givet placeringen av förbundets kemresurs till händelsen så varierar
insatstiden till dess att specialåtgärder kan påbörjas.
Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt.
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8.2.5 Naturolycka

Naturolycka

Effekt som ska
uppnås

Nyckeluppgifter

Nyckelresurser

Rädda liv

Säkra
framkomlighet på
vägar

Översvämningsresurs

Förhindra skada
på egendom
Förhindra skada
på miljön
Stödja andra
aktörer
Minska påverkan
på samhället

Skapa aktuell
lägesbild

Resurs för ras och
tung räddning
(TR)

Terrängtransport

Terrängfordon

Pumpa vatten

Reservkraftsaggregat

Invallning
Motorsprutor
Losstagning
Samverkan med
andra aktörer
Ledning och
samordning

Förmåga per station
•

Varje enskild station ska kunna hantera enklare översvämningar och
mindre stormskador.

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till naturolycka
•

Utrustning och kompetens för ras och tung räddning (TR).

Specialresurser, inom närliggande förbund/myndighet kopplade till
naturolyckor
•
•

Utrustning och kompetens för ras och tung räddning.
Kompetens för och tillgång till utrustning för sök och räddning.

Kontaktvägarna för specialresurser kan antingen vara direkt till den aktuella
räddningstjänsten eller via annan myndighet.
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Variation över ytan och över tid
•
•

•

Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i
förbundet händelsen inträffar.
Vid flera händelser kan prioritering bli nödvändigt. Detta skulle kunna
leda till att resursfördelningen, dvs. förmågan, varierar över den
geografiska ytan
Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt.

8.2.6 Drunkning

Drunkning

Effekt som ska
uppnås

Nyckeluppgifter

Nyckelresurser

Rädda liv

Snabb larmhantering och
insatstid

Båtar

Lokalisera
personen

Drönare (UAS)

Hansabräda

Yt-livräddning
Akut
omhändertagande
Transport på
vatten
Samverkan med
andra aktörer

Förmåga per station
•

Varje enskild station ska kunna utföra yt-livräddning samt akut
omhändertagning. Samtliga stationer är utrustade med en mindre båt. Det
finns även ett antal stationer som är utrustade med större båt.

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till drunkning
•

Större båt med utrustning för navigering.

Specialresurser, inom närliggande förbund kopplade till drunkning
•

Räddningsdykare
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Kontaktvägarna för specialresurser sköts via ansluten ledningscentral.
Variation över ytan och över tid
•
•

Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i
förbundet händelsen inträffar.
Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt.

8.2.7 Suicid/nödställd person

Suicid/nödställd
person

Effekt som ska
uppnås

Nyckeluppgifter

Nyckelresurser

Rädda liv

Initiera kontakt
med nödställd
person

Vertikal räddning

Akut
omhändertagande

Hoppkudde

Höjdfordon

Samverkan med
andra aktörer
Losstagning

Nödställd person inkluderar hot om suicid samt personer som behöver hjälp med
att bli evakuerad till säker plats, till exempel om någon har fastnat. Vid hot om
suicid är samverkan med polis samt sjukvård av största vikt för att den utsatta
personen ska få bästa möjliga hjälp.
Förmåga per station
•
•

Varje enskild station har förmågan att hantera nödställd person.
Samtlig utryckande personal har fått utbildning för att hantera hot om
suicid.

Specialresurser, inom förbundet, kopplade till nödställd person
•

Räddningsklättring och höjdfordon.

Specialresurser inom närliggande förbund, kopplade till nödställd person
•

Hoppkudde

Kontaktvägarna för specialresurser sköts via den anslutande ledningscentralen
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Variation över ytan och över tid
•
•

8.3

Förmågan varierar på så vis att insatstiden varierar beroende på var i
förbundet händelsen inträffar.
Förmågan varierar ej över tid då beredskapen är densamma året runt.

Ledning i räddningstjänsten

Förbundet ingår i ett räddningsledningssystem med sex andra
räddningstjänstorganisationer, nedan kallat räddningsledningssystemet15. I den
övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef
och vakthavande befäl för att bemanna rollerna räddningsledningschef respektive
driftchef. Det finns också säkerställt ledningsfunktioner för bemanning av
ytterligare roller.
Den övergripande ledningen har möjlighet att kalla in ytterligare personal för
tjänstgöring i övergripande ledning, ledning av räddningsinsats eller stab. Genom
samarbeten med andra ledningssystem inom räddningsregion sydöstra Sverige
(RSÖS) kan den övergripande ledningsförmågan tillfälligt utökas.
Vid förbundets enda heltidsstation planeras för minst en styrkeledare med
kompetens för ledning av mindre omfattande räddningsinsatser i rollen som
räddningsledare. Inom förbundets ledningssystem planeras normalt för att det
dygnet runt året om ska finnas en regional insatsledare och en insatsledare
tillgängliga för skadeplatsnära ledning. Dessa ska kunna bemanna någon eller
några av rollerna räddningsledare, sektorchef, storsektorchef och sektionschef.
Beslut om antal ledningsfunktioner för skadeplatsnära ledning som skiljer från
planerad bemanning kan fattas vid enstaka och särskilda situationer enligt punkt
8.4.
För stabsarbete inom den övergripande ledningen och förstärkning av ledning på
skadeplats finns särskilda planer och styrdokument16.
Alla ledningsnivåer disponeras efter aktuell risk- och hotbild eller pågående
insatser inom förbundets område. Planeringen utgår från att de tre
ledningsfunktionerna styrkeledare, insatsledare och regional insatsledare samtliga
inom 60 minuter efter larm kan verka i en ledningsroll vid räddningsinsats inom
förbundets område.
Tiden från det att larmet inkommer till resurser för ledning av räddningsinsatser
kan påbörja ledningsarbete framgår av förmågekartan som återfinns med detaljer i
verksamhetsbeskrivningen17.

15

Bilaga A, Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till
räddningscentralen anslutna kommuner eller organisationer
16
Bilaga A, VRC-stab, Vakthavande räddningschef stab och FRYL, Förstärkt yttre ledning
17
Bilaga A, Verksamhetsbeskrivning, VSR
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8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
Inom förbundets område inträffar mer eller mindre regelmässigt samtidiga
händelser, dels sådana som uppfyller kriterierna i 1 kap. 2 § i lagen om skydd mot
olyckor, men också andra typer av insatser med påverkan på beredskap och
förmåga att genomföra räddningsinsatser
Förbundet strävar efter att räddningsinsatser och andra händelser ska hanteras av
de resurser en specifik händelse faktiskt kräver. Samtidiga larm hanteras i
huvudsak utifrån rutinen att närmaste resurs ska larmas. Om räddningsresurser
placerade på närmaste brandstation redan är upptagna eller saknar förmåga larmas
resurser från näst närmaste station och så vidare.
Vid omfattande händelser, exempelvis långvariga eller resurskrävande insatser,
kan extra egen personal kallas in för att upprätthålla beredskap eller medverka vid
räddningsinsats. För att upprätthålla en tillfredställande beredskap vid dessa
tillfällen kan personal och räddningsresurser flyttas till taktiskt lämpligare plats.
Samverkan sker inom ramen för befintligt räddningsledningssystem samt enligt
rutin för räddningsregion sydöstra Sverige18.
Den övergripande ledningen värderar kontinuerligt förmågan till räddningsinsats i
förhållande till aktuell riskbild. Om vår förmåga till räddningsinsats är påverkad
på grund av exempelvis flera pågående insatser, resursbrist eller icke planerade
driftstörningar, kan detta medföra längre insatstider, lägre kapacitet och sämre
uthållighet.
Räddningschef eller den som denne utser får besluta om annan bemanning,
beredskap och förmåga. Dessa särskilda situationer kan vara mycket omfattande
räddningsinsatser, hastigt uppkommen och omfattande personalbrist eller liknande
extraordinär situation. Sådana beslut får fattas för att upprätthålla en
tillfredställande och rimlig förmåga till räddningsinsats utifrån tillgängliga
resurser sett till hela området.

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap
Vid räddningstjänst under höjd beredskap ska VSR rädda befolkningen och civil
egendom från krigets verkningar. VSR ska under höjd beredskap, förutom
fredstida uppgifter, även ansvara för:
•
•

Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och
kemiska stridsmedel

18

Bilaga A, Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till
räddningscentralen anslutna kommuner eller organisationer och Rutin för samverkan RSÖS samt
Rutin regional förstärkningsresurs.
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•

Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska
kunna fullföljas.

Vi ska också under samma tid delta i åtgärder för första hjälp och transporter av
skadade, befolkningsskydd och understödja Försvarsmakten. Krig är sannolikt den
mest extrema situation vi kan ställas inför, men även för kriget bygger förmågan
på vår dagliga förmåga att hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser
som pågår under lång tid. Våra system och rutiner för exempelvis omfattande
skogsbränder kan således tillämpas i stora delar. Alternativ planering avseende
tjänstgöring och placering kan förekomma. VSR avser ta del av och följa MSBs
anvisningar för fortsatt uppbyggnad av förmåga som är direkt kopplat till
räddningstjänst under höjd beredskap, samt fortsätta att utveckla vår robusthet och
förmåga att vara en del av regionens civila försvar.

9 Uppföljning, utvärdering och lärande
För att följa upp handlingsprogrammet kommer förbundschef att rapportera till
direktionen vid varje möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog som
syftar till att utveckla styrningen av förbundet. Den ska innehålla hur lätt,
alternativt svårt, det har varit att uppnå målen. Förutom en avstämning av de
uppsatta målen, ska det även redovisas hur efterfrågan har varit på de i
medlemsuppdraget angivna områden där VSR ska bistå. Rapporteringen sker
genom redovisning av nyckeltal, delårsrapport och årsredovisning. Direktionen
kommer även att följa resultatet av öppna jämförelser då det ger en bra bild av hur
VSR står sig i jämförelse med andra kommuner19.
VSR gör återkommande systematisk uppföljning av sin verksamhet främst genom
händelserapporter och redovisning av nyckeltal. VSR gör utvärderingar i så
kallade olycksförloppsutredningar. För direktionen är det intressant att veta vilka
och hur många väsentliga förbättringar VSR har vidtagit inom räddningstjänst,
förebyggande och efterföljande verksamhet.

19

Trygghet och säkerhet | SKR
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9.1 Medlemsdialog
Dialogen mellan medlemmarna och VSR sker enligt förbundsordningen genom:
•

Medlemssamråd.

•

Årsredovisning.

•

Delårsrapport.

•

Ömsesidig information kring frågor av principiell beskaffenhet eller större
vikt.

•

Samråd med medlemmarna innan beslut om investeringar utöver budget
tas.
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Bilaga A: Dokumentförteckning
Följande avtal gällde vid tidpunkten för handlingsprogrammets
fastställande:
Avsiktsförklaring för räddningstjänsterna inom Räddningsregion Sydöstra
Sverige, RSÖS
Banverket, Avtal gällande sanering, arbetsjordning av kontaktledning, evakuering
och utbildning
Björkviks frivilliga brandkår
Brandskyddsföreningen Södermanland, samverkansavtal
Finspångs kommun, Överenskommelse om operativ samverkan
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB
Nerikes Brandkår, samverkansavtal
Polismyndigheten i Södermanlands län, samverkansavtal
RTÖG, Avtal gemensam larm- och ledningsorganisation med tillhörande
räddningscentral mellan Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) och Västra
Sörmlands Räddningstjänst
RTÖG, Avtal om övergripande ledning av den operativa
räddningstjänstverksamheten mellan Räddningstjänsten Östra Götaland Västra
Sörmlands Räddningstjänst
Samverkan gällande utförande av beredningsuppgifter vid jävsituationer enligt
Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Lag om skydd mot
olyckor (SFS 2003:778)
Samverkan med RTÖG, Motala-Vadstena, Finspång, Ödeshög, Kinda,
Mjölby/Boxholm och Ydre
Samarbetsavtal mellan Region Sörmland och Västra Sörmlands Räddningstjänst,
IVPA – I väntan på ambulans
Samarbetsavtal mellan Region Örebro län och Västra Sörmlands Räddningstjänst,
IVPA – I väntan på ambulans
Samverkan mellan Sörmlands Räddningstjänster (Eskilstuna, Flen, Strängnäs och
Sörmlandskusten)
Skorstensfejarna LJ AB
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SOS, Samarbetsavtal mellan SOS Alarm och Västra Sörmlands Räddningstjänst
avseende kommunal räddningstjänst
Trafikverket Region Mälardalen
Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst, Katrineholms kommun och
Vingåkers kommun
Voith Paper, Högsjö
Övergripande styrdokument för Västra Sörmlands Räddningstjänst
Förbundsordning
Politiskt policydokument för VSR
Reglemente för direktionen
Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst
Övriga dokument som hänvisas till i handlingsprogrammet:
FRYL, Förstärkt yttre ledning (RTÖG)
Riskanalys för händelser som kan föranleda räddningsinsats, VSR
Rutin för samverkan RSÖS samt Rutin regional förstärkningsresurs.
Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till
räddningscentralen anslutna kommuner eller organisationer (RTÖG)
Vakthavande räddningschef stab (RTÖG)
Verksamhetsbeskrivning, VSR
VRC-stab (RTÖG)

Bilaga B: Beskrivning av samråd
Handlingsprogrammet var på externt samråd under vintern 2021 från början av
december med sista svarsdatum 31 januari. Samrådet genomfördes skriftligen.
Sändlistan för samrådet var enligt följande:
Kommuner:
Eskilstuna: info@eskilstuna.se
Flens kommun: flenskommun@flen.se
Katrineholms kommun: kommunen@katrineholm.se
Nyköpings kommun: kommun@nykoping.se
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Strängnäs kommun: kontaktcenter@strangnas.se
Vingåkers kommun: kommun@vingaker.se
Räddningstjänster:
Finspång: raddningstjansten@finspang.se
Nerikes brandkår: info@nerikesbrandkar.se
RTÖG: info@rtog.se
Sörmlandskusten: raddningstjansten@nykoping.se
Övriga:
KFAB: ingmar.eriksson@kfab.se
Länsstyrelsen i Sörmlands län: sodermanland@lansstyrelsen.se
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: registrator@msb.se
Polismyndigheten: registrator.ost@polisen.se
Region Sörmland: kontaktcenter@regionsormland.se
Sörmland vatten: kundservice@sormlandvatten.se
Vingåkers Kommunfastigheter: vingakershem@vingaker.se
Organisationer:
Brandskyddsföreningen: sbf@brandskyddsforeningen.se
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten
Ej aktuellt
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2021/598

Svar på remiss om länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022 - 2033 för Region Örebro län
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och översänder remissyttrandet till
Region Örebro.
Sammanfattning av ärendet
Region Örebro har tagit fram ett tjänstemannaförslag och bjuder in till samråd. Det
som berör Vingåkers kommun främst är riksväg 52 som är ett viktigt mellanregionalt
stråk mellan Kumla och Nyköping där man passerar Vingåker.
Region Örebro vill att vägen behöver utredas på nytt och att man ska göra det under
planperiodens första tre år för att ha föreslagna åtgärder som beslutsunderlag till 2026
års planrevidering.
Vingåkers kommun ser positivt till en åtgärdsvalsstudie för att utreda brister i vägnätet
och på så sätt stärka stråket mellan kommunerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-12
Svar på remiss
Remiss om Länsplan – Region Örebro
Beslutet skickas till
Region Örebro

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-12
Handläggare

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

KS 2021/598

Remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur
2022-2033 för Region Örebro län
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår att
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och översänder remissyttrandet
till Region Örebro.
Sammanfattning av ärendet

Region Örebro har tagit fram ett tjänstemannaförslag och bjuder in till samråd.
Det som berör Vingåkers kommun främst är riksväg 52 som är ett viktigt
mellanregionalt stråk mellan Kumla och Nyköping där man passerar Vingåker.
Region Örebro vill att vägen behöver utredas på nytt och att man ska göra det
under planperiodens första tre år för att ha föreslagna åtgärder som
beslutsunderlag till 2026 års planrevidering.
Vingåkers kommun ser positivt till en åtgärdsvalsstudie för att utreda brister i
vägnätet och på så sätt stärka stråket mellan kommunerna.
Ärendets beredning
Lina Ljungqvist, trafikingenjör Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Örebro län i uppdrag att
upprätta en ny länsplan för regional transportinfrastruktur för utveckling av
transportsystemet för perioden 2022–2033. Region Örebro har tagit fram ett
tjänstemannaförslag och bjuder in till samråd. Vingåkers kommun är inbjuden
att yttra sig gällande planen. Det som berör Vingåkers kommun främst är
riksväg 52 som är ett viktigt mellanregionalt stråk mellan Kumla och Nyköping
där man passerar Vingåker.
I Örebros länsplan kan man läsa att en förenklad åtgärdsvalsstudie
genomfördes 2014 där man utredde hur man skulle främja målstandarden 100
km/h som var ett mål i länsplanen 2014-2025. Åtgärderna i planen bedöms inte
prövats tillräckligt utifrån fyrstegsprincipen och därför har man inte kunnat
motiverat en beställning av åtgärder i länsplan 2018-2029 eller 2022-2033.
Region Örebro skriver att vägen behöver utredas på nytt och att man ska göra
det under planperiodens första tre år för att ha föreslagna åtgärder som
beslutsunderlag till 2026 års planrevidering.
Vingåkers kommun ser positivt på en åtgärdsvalsstudie för att utreda brister i
vägnätet och på så sätt stärka stråket mellan kommunerna.
Förvaltningens ståndpunkt

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till en åtgärdsvalsstudie på väg 52
för att stärka stråket.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Region Örebro
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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.

408

vingaker.se

4 (9)

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?
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Region Örebro Län
Datum

2022-01-04
Vår handläggare

Lina Ljungqvist
Lina.ljungqvist@vingaker.se
Vår beteckning

KS 2021/598
Er beteckning

20RS4413

Remissvar ” Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022- 2023 för Region Örebro
Län
Vingåkers kommun har tagit del av förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022 - 2033 för Region Örebro Län.
Det som berör Vingåkers kommun främst är riksväg 52 som är ett viktigt
mellanregionalt stråk mellan Kumla och Nyköping där man passerar Vingåker.
I Örebros länsplan kan man läsa att en förenklad åtgärdsvalsstudie genomfördes 2014
där man utredde hur man skulle främja målstandarden 100 km/h som var ett mål i
länsplanen 2014 - 2025. Åtgärderna i planen bedöms inte prövats tillräckligt utifrån
fyrstegsprincipen och därför har man inte kunnat motiverat en beställning av åtgärder i
länsplan 2018-2029 eller 2022-2033. Region Örebro skriver att vägen behöver utredas
på nytt och att man ska göra det under planperiodens första tre år för att ha föreslagna
åtgärder som beslutsunderlag till 2026 års planrevidering.
Vingåkers kommun ser positivt på en åtgärdsvalsstudie för att utreda brister i vägnätet
och på så sätt stärka stråket mellan kommunerna.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunstyrelsens ordförande
Anneli Bengtsson

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Sammanfattning
Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Örebro län i uppdrag att upprätta en
ny länsplan för regional transportinfrastruktur för utveckling av transportsystemet för
perioden 2022–2033. Direktivet fastslår att den av regionen upprättade länsplanen ska
beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till till att uppfylla mål på såväl
nationell som regional nivå. Med utgångspunkt i relevanta mål och planer har ett
övergripande mål formulerats:
Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål och utveckla
tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till transporteffektiva resor och transport
av gods.
För att konkretisera målet har prioriterade funktioner identifierats. De beskriver ett önskat
läge i transportinfrastrukturen för att den på bästa sätt ska kunna bidra till måluppfyllelse
och regional utveckling. Prioriterade funktioner är:
 Tillgänglighet till och från Örebro
 Tillgänglighet i tvärförbindelser
 Tillgänglighet i landsbygderna
 Hållbart resande
 Effektiva godstransporter
Till funktionerna hör strategier som beskriver hur funktionerna ska nås. Strategierna utgör
tillsammans med funktionerna en prioriteringsgrund för vilka åtgärder som ska väljas i
länsplanen. De prioriterade funktionerna är inte prioriterade, däremot finns en hierarki
bland strategierna. Detta ger stöd i val av åtgärder och vid hantering av målkonflikter.
Strategierna är:
1. Planera enligt fyrstegsprincipen
2. Skapa förutsättningar att välja hållbara trafikslag
3. Prioritera åtgärder i de regionalt viktiga stråken
4. Fokus på jämlikt och jämställt resande
5. Skapa förutsättningar för effektiva godstransporter
När länsplanen antas pågår byggnation och planering för vissa större åtgärder. Dessa är
betraktade som fortsatt prioriterade för genomförande och belastar framförallt de första
fyra åren i planperioden. Den totala kostnaden för dessa åtgärder är 522 miljoner kronor,
cirka 45 procent av den ekonomiska ramen för hela planperioden. Utrymmet för nya
åtgärder uppgår till 639 miljoner kronor. Dessa kommer främst att genomföras år 2026 –
2033.
Medlen delas in i ett antal potter där fördelningen ska ses som en inriktning på hur utfallet
ska bli över hela planperioden. Det innebär att det ett år kan gå procentuellt mer medel till
ett visst område, men det justeras då kommande år. Av tillkommande medel används mer

4 (73)

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21

Region Örebro län
419

än hälften till mindre åtgärder på både statlig och kommunal infrastruktur för cykel,
kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö samt mindre satsningar på väg 50 och det mindre
statliga vägnätet.
Summa
2022-2033

Örebro län
Planram

År 1-3

År 4-6

År 7-12

1 161

Större vägombyggnationer

202

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Riksväg 51 Kvarntorp-Almbro

127

127

Riksväg 63 Förbifart Hjulsjö

75

75

Kollektivtrafik

80

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Mindre kollektivtrafikåtgärder

80

12

26

42

Trafiksäkerhet

150

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Mindre TS-åtgärder

150

18

46

86

Cykel, regionalt vägnät

244

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Grythyttan-Hällefors

36

36

Norra Bro-Almbro

34

34

Sannahed-Ralavägen

24

24

Cykelåtgärder (pott)

150

Utvecklingsåtgärder

89

Samfinansiering av nationell plan

43

Frövi bangård (cykelbro)

23

Kollektivtrafikprioritering väg 50

20

Utvecklingspotten

46

Finmaskigt vägnät

30

Pott

16

2

6

8

305

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Snabbussar Örebro (BRT)

90

70

20

Regionbussarnas framkomlighet

50

Statlig medfinansiering

Mindre åtgärder, kommunal
infrastruktur

7

25

118

År 1-3

År 4-6

År 7-12

23
20
År 1-3

År 4-6

År 7-12
30

17

33

150

31

35

84

15

3

3

9

1 070

381

259

430

Planeringsutrymme, ca 7%

91

10

22

59

Medfinansiering från Nationell plan
mötesfria vägar

37

Medfinansiering från Nationell plan
cykelvägar

?

Enskilda vägar

Totalt

Så här fördelas länsplanens planram på 1 161 000 000 kronor över åren 2022-2033.
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Viktiga ändringar i Kapitel 1

1.

1.1

Länsplan för regional
transportinfrastruktur
2022-2033
Bakgrund

I nuvarande plan är formuleringen att årliga beslut
ska fattas om genomförande. Det är förändrat till
”vid behov”. Anledningen är att det inte är möjligt
att takta årliga beslut med Trafikverkets
processer.
Gränsen för namngivna objekt har höjts från 25
miljoner kronor till 50 miljoner kronor.
Trafikverket ska utforma ett stöd till regionala
cykelvägar och förlänga stödet för mötesfria
vägar som hjälper genomförandet.

Region Örebro län tar på uppdrag av regeringen
fram länsplan för regional transportinfrastruktur som
en del av det regionala utvecklingsansvaret. Trafikverket tar på liknande uppdrag fram en
nationell plan för utveckling av transportsystemet. Den nationella transportplanen
omfattar investeringar på de nationella vägarna, investeringar i statliga järnvägar, drift och
underhåll av statliga vägar och järnvägar, trimnings- och Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033miljöåtgärder samt bärighetsåtgärder.
Trafikverket är den myndighet som ansvarar för att ta fram och genomföra åtgärder i den
nationella transportplanen.
Den regionala länsplanen för transportinfrastruktur innehåller medel för investeringar på
regionala statliga vägar för person- och godstransporter samt för kollektivtrafik, cykel och
trafiksäkerhet. Planen innehåller även statlig medfinansiering till åtgärder på det
kommunala vägnätet. Länsplanerna kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i
nationella planen. Det är Region Örebro län som ansvarar för att prioritera åtgärder till
länsplanen för Örebro län men planen genomförs av Trafikverket. Länsplanen visar hur
fördelningen av medlen för perioden ser ut, vilka prioriteringar som gjorts och hur dessa
prioriteringar motiveras.

1.2

Underlag, mål och inriktning

Viktiga utgångspunkter inför den fortsatta planeringen av förvaltningen och utvecklingen
av transportsystemet utgörs av regeringens och riksdagens ställningstaganden.
Det övergripande målet för transportpolitiken om att säkerställa en samhällsekonomisk,
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela
landet. Åtgärdsplaneringen är ett viktigt instrument för att nå det övergripande målet för
transportpolitiken med funktions- och hänsynsmålen, som sinsemellan är jämbördiga.
Transportinfrastrukturen och hur vi använder den påverkar även andra nationella mål så
som klimat- och miljömål, internationella klimatöverenskommelser samt EU-mål. Utöver
de nationella målen för infrastruktur finns även regionala mål fastlagda i den regionala
utvecklingsstrategin (RUS), det regionala energi- och klimatprogrammet, det regionala
trafikförsörjningsprogrammet samt i den regionala cykelplanen.
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1.3

Genomförande, ändring och uppföljning

1.3.1 Genomförande
Länsplanen fastställs av regionfullmäktige, men i vilken ordning eller exakta vilka
åtgärder som ska genomföras är inte beslutade för hela planperioden. I huvudsak tas
beslut vid revidering av länsplanen vart fjärde år men ibland kan tilläggsbeslut krävas.
Tilläggsbeslut sker vid behov av Samhällsbyggnadsnämnden för att ge underlag till
Trafikverkets genomförande av planen. Då kan vi hålla jämn takt med Trafikverkets
processer för att få en stabil plan med god framdrift i projekten och bra utfall av medlen.
Underlag till sådana beslut hämtas från utredningar som genomförs i dialog med
kommuner, länsstyrelse och andra relevanta aktörer.
Så här ser Region Örebro läns kontinuerliga dialog med Trafikverket och kommunerna ut.
 Samverkansmöten om genomförande av länsplan hålls med Trafikverket med
jämna mellanrum enligt överenskommen struktur.
 Dialog om infrastruktur förs med kommunerna vid minst två tillfällen per år,
förslagsvis med befintliga konstellationer, exempelvis regional beredningsgrupp
till regionala chefssamverkansgruppen för verksamhetsområdet trafik och
infrastruktur, och vid behov med gruppen för kommunchefer och regiondirektör,
KCRD.
 Ansvarig tjänsteperson för länsplanen ska besöka varje enskild kommun i länet
med jämna mellanrum för omvärldsbevakning och dialog om brister och behov
samt synkronisering av kommunal och regional utveckling av infrastruktur. Det är
fördelaktigt om kommunbesöken genomförs tillsammans med Trafikverket som
är genomförare av länsplanen och ansvarig för drift och underhåll på statligt
vägnät samt utveckling av, bland annat, järnväg och nationellt vägnät.
Statlig medfinansiering
Objekt som ligger på det kommunala vägnätet kan få statlig medfinansiering från planen
med upp till 50 procent. Här finns medel till kollektivtrafikåtgärder liksom till
trafiksäkerhets-, miljö-, och cykelåtgärder. Kommunerna kan ansöka om medel enligt
förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
m.m. (SFS 2009:237). Ansökningsperioden inleds alltid på hösten med ett dialogmöte där
kommunerna får information om processen och vi för diskussion om brister och behov i
infrastrukturen. Sedan kan de ansöka om medel till månadsskiftet februari/mars.
Ansökningar behandlas och prioriteras av Infragruppen, ett samarbete mellan Region
Örebro län och Svealandstrafiken. Trafikverket fattar beslut om åtgärder och meddelar
Region Örebro län och kommunerna under våren.
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För statlig medfinansiering på enskilt vägnät är ansökningsperioden öppen året runt.
Ansökningsprocessen sköter Trafikverket och har dialog om förslag till beslut med
Region Örebro län när ansökningar väl har inkommit.
Cykel
Vi har kontinuerlig dialog kring utbyggnad av cykelinfrastruktur med kommunerna.
Strävan i Regional cykelplan för Örebro län 2022 är att få en helhet i cykelvägnätet där
cyklisterna inte märker att det är olika väghållare på olika delsträckor. Här behöver vi en
förbättrad dialog med kommunerna och Trafikverket och ett nytänkande. Det kan
innebära att kommuner medfinansierar utveckling av statlig infrastruktur på samma sätt
som länsplanen medfinansierar åtgärder på kommunal infrastruktur. Hur åtgärder
finansieras avgörs i varje enskilt fall, se prioriteringar i cykelplanen. Eftersom
cykelplanen är en precisering av länsplanens cykelprioriteringar ska Trafikverket i sitt
uppdrag att genomföra länsplanen även genomföra cykelplanen. Cykelplanen remitteras
våren 2022.
1.3.2 Ändring och uppföljning
Enligt förordningen för länsplaner för regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263)
ska länsplanen revideras om det sker en väsentlig avvikelse i innehållet i den fastställda
länsplanen. Exempelvis om en åtgärd skulle få en väldigt stor kostnadsförändring som
innebär att en annan åtgärd inte kan genomföras enligt plan eller att en så kallad
trimningsåtgärd (<50 miljoner kronor) blir så dyr att den överstiger gränsen för
namngivna objekt (>50 miljoner kronor) och måste namngivas i länsplanen. En sådan
revidering ska stämmas av med Trafikverket, länsstyrelsen och länets kommuner samt
andra berörda myndigheter och en kopia ska skickas till regeringen.
Enligt förordningen för länsplaner för regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263)
ska Trafikverket årligen följa upp utfallet i länsplanen med en redovisning av genomförda
åtgärder. Uppföljningen ska presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden av ansvarig
tjänsteperson när den har blivit inrapporterad av Trafikverket.
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Viktiga ändringar i Kapitel 2

2.

Mål och planer som
påverkar länsplanen

Mål som påverkar länsplanen beskrivs i bilaga 1. Nya
mål och strategier som inte fanns, eller har uppdaterats,
sedan länsplanen 2018-2029 togs fram är bland annat
”Den gröna given”, Klimatlagen, Barnkonventionen,
Nationell strategi för hållbar regional utveckling,
Nationella folkhälsomål, EBS systemanalys,
Storregional godsstrategi, ÖMS 2050, Regional
utvecklingsstrategi, Energi- och klimatprogram och
Handlingsplan för hållbara transporter.

När vi har tagit fram länsplanen har vi tagit
hänsyn till olika mål och initiativ på
internationell, nationell, storregional och regional
nivå. Bilden nedan ger en översikt. I bilaga 1
finns en fullständig beskrivning av det länsplanen förhåller sig till.

Internationella mål och strategier
EU Mobility strategy
Agenda 2030

• TEN-T-förordning
• CEF-förordning

Barnkonventionen

Nationella mål och strategier
Miljö- och klimatmål
• Generationsmål
• Miljökvalitetsmål
• Klimatlag

Transportpolitiska mål
Nollvision
Fyrstegsprincipen

Infrastrukturproposition
Direktiv till nationell plan
och länstransportplaner

Nationell strategi för
hållbar utveckling i hela
landet

Nationella folkhälsomål

Regionala mål och strategier
Regional
utvecklingsstrategi

Trafikförsörjningsp
rogram

Energi- och
klimatprogram

Handlingsplan för
hållbara resor och
transporter i
Örebro län

Regional cykelplan

En Bättre Sits –
Storregionala mål
& prioriteringar för
transportsystemet

Storregional
godsstrategi

ÖMS 2050

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål
och utveckla tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till
transporteffektiva vardagsresor och transport av gods
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Viktiga ändringar i Kapitel 3

3.

Länsplanens mål
och inriktning

Det övergripande målet har förändrats något. Klimatet tar
större plats och begreppet ”transporteffektivitet” är infört.
Målet berör nu resor överlag samt gods, inte bara pendling
och godstransporter.
Funktionerna visas nu tydligare som delar av en helhet
som vi vill arbeta för att förbättra. Landsbygderna lyfts
tydligare.

Länsplanen kan ses som ett verktyg för att
Strategierna är något förändrade och har en tydligare
uppnå mål som formulerats i andra regionala
prioritering. Vardagsresandet har blivit resande överlag
strategiska dokument samt de transportoch fokus är tydligare för att arbete för jämlikt och
jämställt resande. Begreppet ”proportionell universalism”
politiska målen och andra nationella mål som
är infört som del av strategin att prioritera jämlikhet och
har bäring på transportsystemet. Gemensamt
jämställdhet.
för målen är att de visar på ett behov av
investeringar som syftar till ett förändrat
användande av infrastrukturen för att uppnå hållbara resor och transporter både för
godstransporter och persontransporter för både vardag och arbete.
Cirka hälften av medlen i länsplanen för åren 2022-2033 tas i anspråk av tidigare
beslutade åtgärder I realiteten innebär det att inriktningen i denna länsplan främst kommer
att påverka den andra hälften vilket gör det ännu viktigare att välja de åtgärder som är
smarta och har bäst effekt för hur människor använder infrastrukturen. De åtgärder som
väljs kommer att genomföras under planperiodens senare del och därefter. Mål och
prioriterade funktioner har därför ett tidsperspektiv bortom planperioden.
Nedan formuleras ett övergripande mål för länsplanen. Planens mål följs av ett antal
prioriterade funktioner som konkretiserar målet och beskriver det önskade läget i
transportsystemet på längre sikt. När vi når funktionerna om hållbart resande, effektiva
godstransporter och tillgänglighet i olika dimensioner kan vi nå länsplanens övergripande
mål och i förlängningen de strategiska regionala och nationella mål med bäring på
transportsystemet.
Till funktionerna hör strategier som beskriver hur de prioriterade funktionerna ska nås. De
ger också vägledning för hur vi ska prioritera och vilka åtgärder som ska väljas i
länsplanen.

3.1

Länsplanens syfte, mål och strategier

Länsplanen förhåller sig i första hand till andra mål och är ett av många verktyg för att nå
de olika målen. Det övergripande målet för länsplanen är därför en sammanvägning av
många mål och de behov och brister som är identifierade för transportsystemet.
Länsplanens funktioner ska utvecklas för att leda till att vi når det övergripande målet.
Länsplanens strategier ger riktning och prioritering hur funktionerna ska förbättras för val
av åtgärder som förbättrar funktionerna inriktning mot det övergripande målet.

12 (73)

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21

Region Örebro län
427

3.1.1 Länsplanens mål
Det övergripande syftet med att ta fram en länsplan är att identifiera och ge underlag för
att prioritera åtgärder och satsningar som kan bidra till att uppnå mål och planer på
internationell, nationell och regional nivå. Utifrån tidigare beskrivet nuläge, utmaningar,
relevanta målen och planer samt de inspel som kommit under planens framtagande har ett
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övergripande mål för länsplanen formulerats. Länsplanens mål ska svara upp mot de
utmaningar, brister och behov som identifierats i andra relevanta planer och på de
dialogmöten som hållits under processen att ta fram länstransportplanen. Målet ska också
ge vägledning vid prioritering av åtgärder.
Övergripande mål för länsplanen:
Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål och utveckla
tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till transporteffektiva resor och transport
av gods.
3.1.2 Länsplanens prioriterade funktioner
Transportsystemets grundläggande funktion är att tillhandahålla säker tillgänglighet och
framkomlighet för person- och godstransporter. Funktionerna beskriver ett önskat läge i
transportsystemet:
 Tillgänglighet till Örebro
 Tillgänglighet i tvärförbindelser
 Tillgänglighet i länets landsbygder
 Hållbart resande
 Framkomlighet för effektiva godstransporter

Tillgänglighet till Örebro
Tillgänglighet är en resenärs möjlighet att nå arbetsmarknad, utbildning, service med
mera inom rimlig tid. Örebro är regionens kärna och fyller en viktig funktion för hela
länet. Örebro har också en storregional funktion som ett nav i kollektivtrafiksystemet.
Tillgängligheten till Örebro påverkar förutsättningar för kompetensförsörjning, tillgång
till arbetstillfällen, utbildning, sjukvård och universitetssjukhuset, samhällelig service så
som polis, skattekontor, banker samt utbud av kultur, nöjen, varor och tjänster. För stora
delar av länet betyder tillgänglighet till Örebro också tillgänglighet till Stockholm. Fokus i
den systemanalys En Bättre Sits gjort i östra Mellansverige ligger på att förbättra
förbindelserna till Stockholm från nodstäderna i de storregionala stråken.
Tillgänglighet i tvärförbindelser
Tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna mellan kommunhuvudorter och
transportnoder är viktiga för möjligheten till studie- eller arbetspendling samt dagligt
utbyte av varor och tjänster. I vissa av de regionala tvärförbindelserna finns redan i dag
etablerade relationer för arbetspendling. Dessa bör vi bygga vidare på för att uppnå en
flerkärnighet där hela länet har förutsättningar för en positiv utveckling när det gäller
kompetensförsörjning, sysselsättning och bostadsmarknad.
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Tillgänglighet i landsbygderna
För dem som bor och/eller verkar på landsbygderna och i mindre tätorter är tillgänglighet
till lokala målpunkter med olika utbud och service nödvändig för en fungerande vardag.
Bilen används till stor del men vardagsresande kan också ske med kombinerad mobilitet
där flera transportmedel används för resan. En god tillgänglighet i närområdet gör det
möjligt med ett hållbart resande där andel gång, cykel och kollektivtrafik ökar även för
boende i landsbygderna. Det skulle bidra till mer attraktiva boendemiljöer med bättre
uppväxtvillkor för barn, en god och jämlik folkhälsa genom aktivt resande och till
minskad klimatpåverkan.
Hållbart vardagsresande
Transportsystemet ska bidra till en hållbar utveckling enligt de tre hållbarhetsperspektiven
– ekologiskt, socialt och ekonomiskt.





För det vardagliga resandet där hela eller delar av resan genomförs till fots, med
cykel, buss eller tåg måste cykel och kollektivtrafik vara de mest attraktiva
trafikslagen. Detta ses som nödvändiga åtgärder för att nå klimatmålen. För att
åstadkomma sådan utveckling behöver kollektivtrafik och cykelinfrastruktur vara
kapacitetsstark, tillgänglig och attraktiv så som det beskrivs i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet respektive den regionala cykelplanen för Örebro
län.
Vi får ett socialt hållbart transportsystem när det likvärdigt svarar mot alla
gruppers behov och är trafiksäkert.
Transportsystemet bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling när det förser
resenärer och näringsliv med framkomlig och trafiksäker infrastruktur som ger
möjlighet till effektiva transporter.

Effektiva godstransporter
Örebroregionen har ett strategiskt läge i Sverige och Skandinavien för godstransporter och
det är ett av regionens styrkeområden. Effektiv godshantering bidrar till att förstärka
regionens position som bästa logistikläge och öka regionens konkurrenskraft. Regionens
transportinfrastruktur ska skapa god framkomlighet för godstransporter på järnväg och
väg och bidra till att öka andelen gods med fossilfria trafikslag.
3.1.3 Länsplanens strategier
Länsplanens fem strategier ska vara vägledande vid prioritering av brister, behov och
åtgärder och peka ut vissa fokusområden inom vilka åtgärder är prioriterade för att nå
funktioner och mål. Strategierna redovisas i prioriteringsordning.
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Planera enligt fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen1 är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säkerställa en
god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen – 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg
nytt – täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och av vår
infrastruktur.
För att nå nationella och regionala mål inom klimat och miljö måste sättet vi använder
infrastrukturen förändras. Andelen gång, cykel och kollektivtrafik av det totala resandet
måste öka samtidigt som resandet med bil behöver minska och godstransporter ska
effektiviseras. Planering enligt fyrstegsprincipen lägger grunden för att rätt åtgärder väljs
för att lösa de brister och behov som finns i infrastrukturen. Planeringen sker med ett
trafikslagsövergripande perspektiv.
Region Örebro län kommer eftersträva åtgärder som styr mot beteendeförändring och
minskar behovet av fysiska åtgärder, steg 1 och steg 2 enligt fyrstegsprincipen. Att
planera enligt principen skapar förutsättningar för att hitta åtgärder som bidrar till minskat
behov av resor och transporter samt till överflyttning av resor och transporter till
hållbarare trafikslag. Om en åtgärd bedöms bidra till sådana överflyttningseffekter ska
detta vara en del av bedömningen vid val av åtgärder i exempelvis åtgärdsvalsstudier.
Även digital infrastruktur bör beaktas i samband med planering av transportinfrastruktur
för att vidareutveckla och skapa förutsättningar för att dra nytta av digitaliseringens
möjligheter.
Skapa förutsättningar att välja hållbara trafikslag
Det behövs en förändring av transportbeteende och överflyttning mellan trafikslagen för
att nå ett hållbart transportsystem. För att fler ska välja bort den egna bilen till förmån för
att färdas till fots, med cykel eller med kollektivtrafik och andra delningstjänster måste
dessa transportmedel vara kapacitetsstarka och attraktiva. För att uppnå större andel
hållbara resor krävs insatser från flera olika aktörer, däribland investeringar med
länsplanen. När transporterna blir hållbara kan vi dels nå klimatmålen om minskade
växthusgasutsläpp och dels minska trängseln framförallt i rusningstider.
En central strategi för att nå klimatmålen är att länsplanen ska bidra till att skapa bättre
tillgänglighet med cykel och kollektivtrafik. Därför behövs en satsning på infrastruktur för
dessa trafikslag. Åtgärder som syftar till att öka andelen resande med cykel och
kollektivtrafik är alltså prioriterade, framförallt i de utvecklingsområden där boende ska
kunna klara sitt vardagliga resande utan bil samt i de viktigaste kollektivtrafikstråken

1

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/fyrstegsprincipen/ (Hämtad 2021-09-22)
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enligt strukturbilden för bebyggelse och kollektivtrafik i den regionala
utvecklingsstrategin2. För cykel gäller prioriteringsgrunderna i den regionala cykelplanen.
Prioritera åtgärder i de regionalt viktiga stråken
I den regionala utvecklingsstrategin finns strukturbilder med de regionalt viktigaste
stråken för kollektivtrafik, persontransporter och godstransporter i länet. För att
åstadkomma förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet bör investeringar i regional
transportinfrastruktur i första hand ske i de stråk där många länsbor gör sina vardagsresor
i form av arbetspendling, skolresor och serviceresor. Bedömningen är att satsningar i
dessa stråk har störst effekt och betydelse för den regionala utvecklingen, därför bör de
största enskilda satsningarna och större mängden mindre åtgärder ske i eller i anslutning
till dessa stråk. För att åstadkomma tillgänglighet och hållbarhet i dessa stråk krävs
åtgärder för ökad kapacitet, minskade restider och ökad andel resande med kollektivtrafik
och andra hållbara trafikslag samt förbättrad trafiksäkerhet.
Eftersom vardagsresor mellan och inom tätorter ofta går i stråk får många resenärer del av
förbättringar som görs i stråken för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det finns även
potential att förändra färdmedel när antalet resenärer når en kritisk massa för att
kollektivtrafik ska vara relevant. Med förändrade arbetssätt kopplat till digitalisering och
pandemi arbetar fler hemifrån. Konsekvensen blir att vardagsresandet förändras och fler
rörelser blir lokala och fritidsresandet ökar. Det lokala fritidsresandet kan gynnas av
åtgärder i stråk som primärt är viktiga för arbetspendling, skolresor och serviceresor men
vissa relationer kan ibland behöva utvecklas separat från dessa för att gynna exempelvis
hållbar turism.
Fokus på jämlikt och jämställt resande
Insatser som genomförs i länsplanen ska vara riktade till hela befolkningen men samtidigt
vara proportionella till de behov som finns i mer utsatta grupper av befolkningen, så
kallad proportionell universalism. För persontransporter läggs fokus i länsplanen på ett
jämlikt och jämställt resande och åtgärder som kan minska sociala klyftor. Det är viktigt
att åtgärder som prioriteras utgår från att minska klyftorna mellan olika sociala grupper
som i dag har olika tillgång till transportsystemet och därigenom olika förutsättningar att
ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Investeringar i infrastruktur ger förbättrad
tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och ökad trygghet på platser, oavsett om klyftorna
beror på geografiska, ekonomiska, åldersmässiga eller språkliga förutsättningar.
Skapa förutsättningar för effektiva godstransporter
Effektiv och hållbar logistik uppstår framförallt när den är ekonomiskt lönsam.
Länsplanen kan bidra till lönsamma, hållbara godsflöden genom investeringar som
2

https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/regionala-utvecklingsstrategin/ (Hämtad 2021-09-22)
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exempelvis förbättrar möjligheten att flytta över gods från väg till järnväg. Vissa flöden
kommer dock även fortsättningsvis hanteras effektivast på lastbil och det är därför viktigt
att även väginfrastrukturen är robust, har hög framkomlighet, är trafiksäker och ger
möjlighet till så miljöeffektiva vägtransporter som möjligt. Det gäller både i de viktigaste
stråken och på mindre vägar i landsbygderna där Örebro län har brister i den
grundläggande tillgängligheten för godstransporter.
Förutsättningar för effektiva godstransporter skapas i första hand genom att fokusera på
investeringar i de stråk som identifierats i strukturbild för godstransporter och logistik i
den regionala utvecklingsstrategin. Åtgärder för att förbättra och bibehålla god
framkomlighet för godstrafiken samt åtgärder för att bidra till att andelen gods på
miljövänliga trafikslag, framförallt järnväg, ökar är därför prioriterade. Åtgärderna ska
också bidra till att öka konkurrenskraften för logistiknäringen som helhet och att stärka
regionens logistikläge.
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Viktiga ändringar i Kapitel 4
Kapitlet är nu en sammanfattning av bilaga 2, som
delvis motsvarar kapitel 2 i länsplanen 2018-2029.

4.

Detta är Örebro län

4.1

Örebro län i korthet

Örebro län har ett strategiskt läge mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Oslo och
Göteborg och framförallt är närheten till Stockholm mycket betydelsefull för länets
utveckling i dag. Länet har blivit en alltmer integrerad del av Stockholm-Mälarregionen
tack vare omfattande infrastrukturinvesteringar och satsningar på regional tågtrafik. Trots
stora satsningar har vi långa restider till storstäderna och vi behöver bygga vidare på våra
egna styrkor och specifika förutsättningar för att klara den framtida utvecklingen. Flyget
har en fortsatt viktig roll för den internationella tillgängligheten. Örebro Airport är
strategiskt viktig för länets internationella tillgänglighet men även tillgängligheten till
Arlanda har stor betydelse.
Örebro län genomkorsas av Sveriges största transportleder för gods, både på väg och på
järnväg. Tillsammans utgör Västra stambanan, Mälarbanan, E18 och E20 de nationellt
viktiga stråken mellan Stockholm och Oslo samt Stockholm och Göteborg. Väg 50 fyller
tillsammans med Godsstråket genom Bergslagen en viktig funktion i att knyta samman
norra delarna av Sverige med de södra delarna av landet och Centraleuropa. Hallsberg är
landets viktigaste godsnod med stor betydelse även ur ett internationellt perspektiv.
Örebro flygplats är Sveriges fjärde största fraktflygplats.

Örebro kommun, där hälften av länets invånare bor, är i kraft av sin storlek och
utbildnings- och arbetsmarknad ofrånkomligt den dominerande staden i länet. Men alla
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kommuner är viktiga och alla är beroende av varandra. Behov av kompetens, bostäder,
livsmedel, kultur och natur visar tydligt hur mycket nytta vi har av att växa och
komplettera varandra.
Basindustrin och naturtillgångarna är ursprunget till flera av länets styrkor inom
näringslivet. För att klara en allt hårdare konkurrens behövs nu även specialisering och
allt högre kunskap och kompetens. Den ekonomiska tillväxten är i dag starkast inom
kunskapsintensiva näringar – verksamheter inom såväl tillverkande industri, hälso- och
sjukvård som tjänste- och servicenäringar.
Globalisering driver ekonomisk utveckling och en stor del av ekonomin i Örebro län är
inflätad i de globala ekonomiska värdekedjorna. Internationellt utbyte av varor och idéer
ökar i både skala och hastighet och förmågan till innovation, förnyelse och flexibilitet i
både privat och offentlig verksamhet är nödvändig för att kunna tackla globaliseringens
utmaningar. Det finns redan idag en växande efterfrågan på resurseffektiva och
miljöanpassade produkter och tjänster. Utvecklingspotentialen inom den cirkulära
biobaserade ekonomin bedöms därför vara stor. Än så länge är potentialen relativt
outnyttjad i länet, men är en förutsättning för en framtida miljödriven
näringslivsutveckling och global konkurrenskraft. Här är landsbygderna en stor resurs,
framför allt för livsnödvändig försörjning av vatten, livsmedel och energi, biobaserade
produkter och lokal förädling.

4.2

Nulägesbeskrivning

Det här avsnittet är en sammanfattning av bilaga 2, som beskriver nuläget i länet utifrån
trender, klimat och miljö, hälsa, boendemiljöer, transporter och tillgänglighet.
4.2.1 Trender
Fem megatrender som identifierats påverkar oss, människan; globalisering, digitalisering
och teknisk utveckling, urbanisering, demografiska förändringar och hållbarhetsfokus.3




3
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Globaliseringen har påverkats av pandemin och färre reser mellan länder nu. Hur den
trenden blir på sikt är osäker. Däremot har den digitala globaliseringen fått ett stort
uppsving under pandemin och den globala handeln ökat.
Digitalisering och teknisk utveckling har snabbspolats när pandemin tvingat oss till
drastiska åtgärder som förändrat beteenden som påverkat både arbetsvanor och
transportbeteenden. Att utvecklingen kommer fortsätta i samma riktning efter
pandemin är säket, vilket ställer krav på utbyggnad av digital infrastruktur.

Omvärldsrapport 2021, Region Örebro län, 2021.
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Urbaniseringen påverkas av den digitala utvecklingen. När digital infrastruktur och
tekniska möjligheter utvecklas minskar det den geografiska platsens betydelse och
skapar en förskjutning av ekonomiska aktiviteter. I vanliga fall är tillgången till arbete
inom pendlingsavstånd den enskilt viktigaste källan till variation i bostadspriser men
det tenderar att ändras. En folkförflyttning till platser med höga attraktiva värden kan
påverka åldersstrukturen i olika geografier. När distansarbete gör avståndet mellan
bostad och arbetsplats mindre viktigt ges möjligheter till platser vid sidan av de stora
stråken att utvecklas. Distansarbete har trendmässigt ökat i Sverige under den senaste
tioårsperioden och det finns undersökningar som tyder på att det fyr- eller
femdubblats under pandemin.
Demografiska förändringar har påverkats strukturellt av pandemin. Sveriges
folkökning har varit den lägsta på flera år på grund av minskad invandring under
pandemin, vilket kan ha påverkan på åldersstrukturen på sikt.
Hållbarhetsfokus har ökat de senaste åren och cirkulär ekonomi, återbruk, uthyrning,
up-cycling och hållbart resande har blivit allt vanligare. ”Hållbarhet som en tjänst”lösningar vägleder till smarta val kombinerat med bekvämlighet.

Trafikverket har titta på liknande megatrender som de kopplar till förändringar i
transportsystemet4. Trafikverket pekar på att:
 Transportsystemet blir mer digitaliserat och automatiserat.
 Nya digitala tjänster skapar ”det femte trafikslaget” som innebär resfri
tillgänglighet vilket gör att resor inte alls behöver.
 Ökade krav på lägre växthusgasutsläpp från fordon och krav på fossilfrihet.
 Trycket på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter väntas öka i takt med
befolkningstillväxten, vilket ökar krav på tillgänglighet och mobilitet.
 Godstrafiken väntas öka kraftigt men kan motverkas genom ökad
transporteffektivitet och överflyttning mellan trafikslag.
 Transportsystemet blir mer integrerat i samhällsutvecklingen vilket ställer ökat
krav på samhällsplaneringen.
 Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem.
 Ökad uppmärksamhet kring trygghetsfrågan i transportsystemet

4.2.2 Uppföljning transportpolitiska mål
Trafikanalys har i uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet
utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. I varje redovisning pekar
Trafikanalys ut trender inom olika områden och har valt ut nyckelområden som är extra
viktiga att de transportpolitiska målen ska uppnås och upprätthållas.

4

Trender i transportsystemet – Trafikverkets omvärldsanalys 2018.

Region Örebro län

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21

436

21 (73)

Det övergripande transportpolitiska målet och tillhörande funktionsmål har över de tre
senaste åren en genomgående negativ utveckling vilket innebär en övervägande negativ
utveckling generellt och särskilt för indikatorerna som rör funktionsmålet. Genomgående
negativ utveckling har indikatorn om fysiskt aktiva resor samtidigt som tillgänglighet utan
transporter ökat och tillgänglighet för persontransporter samt användbarhet för alla i
transportsystemet utvecklats negativt eller neutralt. Energieffektivitet har neutral
utveckling för alla tre år precis som den samhällsekonomiska effektiviteten i
transportsystemet.
Hänsynsmålet har en neutral utveckling över de tre senaste åren där påverkan på
naturmiljö och människors livsmiljö inte förändrats nämnvärt. Utvecklingen för
växthusgasutsläpp samt omkomna och allvarligt skadade är positiv sedan 2009 men går
för långsamt för att nå delmålen.
4.2.3 Klimat och miljö
För att nå våra regionala klimatmål till 2030 finns ett flertal åtgärder identifierade i
Handlingsplan för hållbara transporter för att minska transportsektorns
växthusgasutsläpp med 70 procent jämfört med nivån för år 2010. Länsplanen kan inte
finansiera utbyggnad av infrastruktur för förnybara bränslen men kan skapa
förutsättningar för effektiva körsträckor genom att utveckla av infrastrukturen. För
länsplanen kan åtgärder handla om att öka förutsättningar för transporteffektivitet eller
bidrar till ändrade beteenden där överflyttning görs till resor med hållbara trafikslag,
vilket kan minska utsläppen av växthusgaser.
I infrastrukturprojektens planeringsskede tas hänsyn till olika mål och Trafikverket gör
alltid en miljökonsekvensbedömning när de tar fram en vägplan, enligt det lagstadgade
planförfarandet.
4.2.4 Folkhälsa
En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i befolkningen har en bra fysisk och
psykisk hälsa, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället. Hälsan är
viktig för den enskilda individen, och bidrar även till att stärka samhällets utveckling. En
god och jämlikt fördelad folkhälsa är även centralt för en hållbar utveckling. Där är vi inte
idag. Proportionell universalism innebär att när vi gör insatser för att förbättra hälsa bör
insatserna vara universella, det vill säga riktade till hela befolkningen, men samtidigt vara
proportionella till de behov som finns i mer utsatta grupper. Med andra ord, när vi
utvecklar transportinfrastrukturen för att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet i det
allmänna transportsystemet bör det göras särskilda insatser för socialt utsatta grupper. För
att nå de nationella målen om folkhälsa rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att man
börjar med barnens livsvillkor och barnens boendemiljöer. Åtgärder ska alltså gynna alla
men vara särskilt riktade till vissa socialt utsatta grupper, framförallt barn.
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4.2.5 Jämlikhet och jämställdhet
I de transportpolitiska målen står det att transportsystemet ska vara utformat som jämlikt
och jämställt. Dagens transportsystem är varken jämlikt eller jämställt och mycket beror
på en historisk skuld i planeringen. De som arbetat med planering och suttit på
beslutsfattande positioner har inte varit representativt för samhället, vilket har missgynnat
sociala grupper med mindre makt som har svårare att komma till tals.
Kvinnor och män har olika beteende i transportsystemet. Kvinnors resvanor har högre
trafiksäkerhet samt lägre utsläpp och energianvändning jämfört med mäns. Med ett fullt ut
jämställt transportsystem och samhälle skulle inte resandet se ut som idag. Det handlar
om att skapa lika förutsättningar att välja typ av resa. Skillnaden i transportbeteende
mellan män och kvinnor i Sverige är så stor att om alla män skulle resa som kvinnor
skulle energianvändningen i transportsystemet minska med nästan 20 procent5. Ett
jämställt transportsystem har stor potential att bidra till ökad folkhälsa.
4.2.6 Befolkning och sysselsättning
Befolkningen i Örebro län har växt med tio procent sedan 1995. Till år 2040 beräknas det
bo 324 000 personer i Örebro län. Här kan också noteras att en fortsatt ojämn
inomregional fördelning förutspås där merparten av de nya invånarna kommer till Örebro,
Kumla, Hallsberg och Lekeberg. Örebro och Lekeberg förväntas öka mest procentuellt, 13
respektive 15 procent. I Ljusnarsberg och Laxå kommuner förväntas en minskning med
tio procent medan övriga kommuner står still, minskar eller ökar, fast mindre än länets
ökning i sin helhet6.
Regionförstoring är ett geografiskt begrepp som innebär att lokala
arbetsmarknadsregioner växer samman. Detta sker bland annat genom att
kommunikationerna i området byggs ut, vilket möjliggör pendling från landsbygd och
mindre orter till arbete eller studier i större orter – eller omvänt. Regionförstoring antas
vara en faktor som starkt bidrar till den regionala utvecklingen. Inom länet har
urbaniseringen i Örebro län liksom i övriga delar av landet lett till en demografisk
förskjutning av befolkningen mot Örebro och kommuner med nära geografisk anknytning
till Örebro. Det är städernas storlek och täthet som lockar med nya möjligheter till
företagande och försörjning, utbildning, kultur och upplevelser. Enligt den regionala
utvecklingsstrategin kommer kraven på djupare kunskaper inom allt smalare och mer
nischade arbetsfält leda till att det krävs ett större befolkningsunderlag för att hitta rätt
kompetens inom arbetsmarknaden. Tätbefolkade och folkrika regioner är därför ofta mer
attraktiva för företagsetableringar och investeringar än mindre tätbefolkade regioner. Det
är också en orsak till att Örebro som stad växer då många människor lockas till de större
5

Rapport – jämställdhet och transportsystemet. 2020. Vinnova.

6

Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021-2040. SCB, 2021.
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städerna. Antingen flyttar de dit eller så pendlar de dit. Förbättrade pendlingsmöjligheter
leder till att människor reser allt längre sträckor till sina arbeten med en allt snabbare
förstoring av arbetsmarknadsregionerna som följd.
Befolkningen minskar i många av de mindre kommunerna inom Örebro län. Närheten till
naturen och den sammanhållande gemenskapen är två av flera viktiga faktorer för
landsbygdens attraktionskraft. Det finns samtidigt en positiv utveckling även i många
mindre kommuner, tätorter och landsbygder, inte minst inom pendlingsavstånd från de
större städerna. Dock blir befolkningen äldre samtidigt som många äldre fortsätter att arbeta
efter pensioneringen.
Hur läget kommer se ut i framtiden är osäkert med tanke på de trender vi ser och pandemins
långvariga effekter som än inte är kända.
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Viktiga ändringar i Kapitel 5

5.

Tillstånd och brister i
transportsystemet

Detta kapitel består av ett avsnitt om tillgänglighet
och trafiksäkerhet (bilaga 3). För fördjupad kunskap
rekommenderas bilagan.

5.1

ScanMed-korridoren har förlängts norrut, vilket
innebär att mer infrastruktur i länet nu ingår i det
transeuropeiska transportnätverket TEN-T. Det gäller
Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och
Gävle, via Örebro.
Stråkbeskrivningarna har uppdaterats utifrån de
åtgärder som genomförts och de brister och behov
som identifierats de senaste fyra åren.

Tillgänglighet

Ett av de transportpolitiska målen är att transportsystemet ska vara användbart för alla
oavsett kön, ålder, etnicitet och eventuell funktionsvariation. Begreppet tillgänglighet
beskriver människors förutsättningar att nå olika funktioner i samhället, det kan vara
arbete, utbildning, daglig service, vård, omsorg eller fritidssysselsättning. För de allra
flesta påverkas tillgängligheten främst av avstånd, färdmedel och restid men för personer
med en funktionsvariation finns ytterligare krav för att infrastrukturen ska vara användbar
och skapa tillgänglighet, som exempelvis ledstråk till busshållplatser. För vissa grupper av
människor varierar tillgängligheten till infrastruktur av andra skäl, som språk, ekonomi
eller ålder. Tillgänglighet kan skapas genom såväl fysiska åtgärder som genom åtgärder
för att skapa tillgänglighet utan transporter, till exempel genom att göra det möjligt att
arbeta eller studera på distans i större utsträckning.
Geografiska skillnader
Det finns stora geografiska skillnader mellan regioner och även inom regioner. Rapporter,
som Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen 2021, visar på att regioner
med god respektive dålig tillgänglighet utvecklas i motsatt riktning och olika takt.
Regioner med dålig tillgänglighet får sämre tillgänglighet och regioner med god
tillgänglighet får ännu bättre tillgänglighet. Det är en negativ trend som visar att klyftan
mellan olika regioner ökar och samma trend finns inom regioner där skillnaden mellan
stad och land även den ökar.
Tillgängligheten till skolor och framförallt gymnasieskolor är väsentligt lägre i
landsbygds- och pendlingskommuner än i storstäder. För tillgänglighet till
dagligvaruhandel, livsmedelsbutiker och vårdcentraler ökar det geografiska avståndet till
målpunkterna nästan exponentiellt mellan kommungrupperna ”Storstäder” och
”Landsbygdskommun med besöksnäring” och tillgängligheten blir sämre ju glesare
befolkningen är i kommunen. Människors restid är i snitt högst i pendlingskommuner nära
storstäder. Tittar man på färdtid till målpunkterna är tillgängligheten med bil god överallt
medan cykel och gång inte når samma tillgänglighetsgrad. Enligt Trafikanalys bor minst
84 procent av befolkningen i landsbygdskommuner inom 1 000 meter från en trafikerad
kollektivtrafikhållplats.
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Figur 1. Tabell och figurtext från Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen 2021. ”Lokal
geografisk tillgänglighet. Andel (i procent) av befolkningen som bor inom 20 minuter med gång, cykel eller
bil i vägnätet från en livsmedelsbutik, grundskola (barn 7 till 15 år) och vårdcentral, år 2020. Tillväxtanalys
kommungruppsindelning.”

Kostnaden för att äga en bil ökar över tid i takt med till exempel inflation, bränslekostnad
och skatter och det påverkar möjligheten att inneha och använda bil. Personer som haft
sämre inkomstutveckling än ökningen av milkostnaden med bil är de som påverkats mest.
Dessa personer bor främst i landsbygdskommuner som ligger avlägset eller nära en större
stad. Kvinnor påverkas som grupp i högre utsträckning än män eftersom färre kvinnor har
tillgång till bil och har således sämre tillgång till transportsystemet via bil. När det gäller
kollektivtrafik är utvecklingen svårbedömd, men svagt positiv för hela landet som helhet
även om den varierar mellan olika kommuntyper, enligt Trafikanalys.
Digitalisering
Digitaliseringen kommer sannolikt att påverka såväl resmönster som transporter, vilket
inte minst har visat sig under coronapandemin. Digitalisering kan komma att påverka
tillgängligheten genom att fler får tillgång till resurser som skola och sjukvård utan att
behöva förflytta sig fysiskt. Det ökar tillgängligheten till varor och tjänster då inköp och
beställningar kan göras via e-handel istället för att besöka fysiska butiker. Det ger också
bättre förutsättningar för företagande i länets landsbygder och stärker konkurrenskraften i
länet. Den ökade näthandeln innebär däremot fler transporter eftersom inköp som tidigare
gjordes på väg till eller från jobbet nu blir varor som behöver fraktas till utlämningsställe
eller till dörren. Utvecklingen av konsumtion och digital handel är avgörande för hur en
stor del av transporterna genomförs.
För att fler ska välja en digital transport framför att en fysisk krävs en vidareutbyggnad av
den digitala infrastrukturen i form av tillgång till snabbt internet via bredband och 5G.
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Bredbandstäckningen i Örebro län har ökat, men har långt kvar till det nationella målet.
Det är ojämn tillgång till bredband bland länets kommuner, vilket kan påverka människor
och företag i synnerhet på landsbygderna hårt. Utvecklingen av nästa generations
mobilnät 5G kommer att bli ett starkt komplement till fiber.
Att infrastrukturen finns betyder inte att den används. Det är en utmaning att få alla
hushåll att ansluta sig, mycket på grund av anslutningspriset. Tillgång till snabbt internet i
hemmet skapar exempelvis möjligheter till att arbeta eller studera hemifrån och ha
tillgång till digitala tjänster. I Örebro län har cirka 25 procent7 av befolkningen
möjligheten till distansarbete i dag. Det går att anta att de yrkesgrupper som har möjlighet
att jobba på distans kommer att välja att göra det en eller flera dagar i veckan i framtiden.
Man kan också anta att om människor inte är låsta till att resa varje dag så kan toleransen
för pendlingsavstånd förändras. I dag är en vedertagen bild att gränsen ligger kring 45
minuter och den antas öka om vi reser mer sällan. Man kan också anta att om en fjärdedel
av befolkningen skulle arbeta hemifrån så ökar det lokala resandet kring bostaden och
betydelsen av attraktiva närmiljöer ökar. Det är viktigt att komma ihåg att även om det
finns en viss potential att en del av dagens resor ersätts av distansarbete via digital
uppkoppling så kan vi anta att även i framtiden kommer merparten av arbetstagarna inte
ha möjlighet att sköta sitt arbete från bostaden.
Tack vare att fordon i allt högre grad blir uppkopplade med varandra och till olika system
finns stor potential att digitaliseringen kan ha effekter i infrastrukturen i form av så
kallade ITS-lösningar så som variabla hastigheter, varningssystem för köer och olyckor,
signalprioritering för kollektivtrafik eller cyklister samt detektion av fotgängare. Sådana
lösningar kan innebära att restider varierar över dygnet beroende på variabla hastigheter
och kommer troligen leda till effektivare användning av infrastrukturen.
Tillgänglighet och bostadsmarknad
Goda digitala kommunikationer, snabba restider och tillgång till kollektivtrafik är viktiga
faktorer att en plats ska uppfattas om attraktiv att bo på och det gäller både befintligt
bestånd av bostäder och nyproduktion. Infrastrukturinvesteringar som förkortar restider
eller förbättrar utbudet av kollektivtrafik kan påverka bostadsmarknaden och
nyproduktionen av bostäder. Genom att förbättra kommunikationer till befintligt och
framtida bostadsbestånd påverkas arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, integration och
den sociala hållbarheten positivt. Den regionala utvecklingen kan hämmas om ett lågt
utbud av bostäder gör att människor får svårt att flytta dit jobben finns eller att studera vid
framför allt universitet och högskolor. Kommunikationer är dock inte den enda faktor som
påverkar bostäders attraktivitet, de måste även kombineras med god tillgång till
kommersiell service och välfärdstjänster.
7

Enligt studie av distansarbete i Mälardalsregionen, Region Sörmland.

Region Örebro län

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21

442

27 (73)

Nya områden för bostäder bör läggas i anslutning till kollektivtrafik för att den ska vara
bas för transporterna och infrastruktur för cykel bör byggas före eller i samband med att
bostäderna byggs. Genom en hållbar stadsplanering kan vi skapa fler bostäder, minskad
segregation, minskad klimatpåverkan, ökad jämställdhet, bättre levnadsförhållanden och
en bättre vardag för många.
På flera ställen i länet finns potential för ökat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen,
särskilt i länets orter med järnvägsstation. Örebro kommun är en av de städer i landet som
de senaste åren byggt mest nya bostäder per capita. Med infrastrukturinvesteringar i såväl
kommunal som nationell infrastruktur finns potential att både öka bostadsbyggandet och
göra bostadsmarknaden tillgänglig för större delar av Stockholm-Mälarregionen. I
stationsorterna Lindesberg, Frövi, Kumla, Hallsberg och Laxå med flera finns potential
till ökat bostadsbyggande och utveckling av det kollektivtrafiknära läget. Utveckling av
transportinfrastrukturen, till exempel genom att bygga Nobelbanan, skulle kunna skapa
möjligheter för ökat bostadsbyggande i orter som i dag saknar spårförbindelse med
reguljär persontågstrafik.
Restidsförbättringar för personbilar kan påverka bostadsbyggandet positivt men ett ökat
resande med personbil är inte hållbart vare sig på kort eller på lång sikt. Det har även en
begränsad potential för regional utveckling. I Handlingsplan för hållbara resor och
transporter har regionen åtagit fokusera på investeringar för att öka attraktiviteten hos de
hållbara trafikslagen och på så vis lägga grunden för ett hållbart resande när människor
flyttar till en plats eller för att förändra resandebeteende hos befolkningen. Genom tydliga
prioriteringar av trafikslagen kollektivtrafik och cykel kan man också få fler att välja dem
för att minska energiåtgången/-förbrukningen och bli ett mer transporteffektivt samhälle.
Det är ett av de tre strategiska områden Region Örebro län ska jobba för, de andra,
energieffektiva och fossilfria fordon och förnybara drivmedel hanteras i andra
handlingsplaner.
Tillgänglighet för persontransporter
Örebro är fortsatt den kommun som har störst dragningskraft och den starkaste
arbetsmarknaden i länet. I nedanstående figur kan restidskvoter från länets
kommunhuvudorter till Örebro jämföras. Siffrorna är hämtade från reseplaneraren på
Länstrafiken, reseplaneraren på SJ samt körtid för bil i normaltrafik från Google maps.
Restiderna för kollektivtrafik är framtagna utifrån att resenären ska anlända vid Örebro
centralstation tidigast 7.15 och senast 7.40 en vardagsmorgon med utgångspunkt i en
annan centralorts buss-/tågstation.
Jämfört med de restidskvoter som eftersträvas i trafikförsörjningsprogrammet finns en
brist i restid med busstrafiken mellan Örebro och kommunhuvudorterna Degerfors,
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Hallsberg, Laxå, Kumla och Kopparberg. För tågtrafiken uppfylls inte restidskvoten i
förhållanden mellan Örebro och Degerfors, Laxå och Kopparberg. Däremot är tåget, där
förbindelserna finns, förstahandsvalet för pendlare och i dessa relationer har bussen
funktionen att täcka in det geografiska området mellan stationerna.

Figur 2. Siffror från mars 2021. *Mål från trafikförsörjningsprogrammet. 1.3 för regionlinjer och 1,2 för
expresslinjer. Värdet 1.0 innebär att det tar lika lång tid, över 1 är långsammare, under 1 är snabbare.

Vid längre resor till nodstäder eller större städer är tåget det bästa färdmedlet och står sig
starkt mot bilen i de flesta fall. Däremot är det tydligt att vissa förbindelser har brister, till
exempel kopplingen mot Oslo där restiden med tåg är väldigt lång i förhållande till
avståndet och kopplingen mot Uppsala som sker med buss. Se figur 3.

Figur 3. Siffror från mars 2021.
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Restidskvoten beskriver dock endast nuläget och förhållandet mellan restid med bil och
restid med buss eller tåg, det beskriver inte vilken potential till minskad restid som finns.
Sett till medelhastighet i de olika relationerna kan det konstateras att det finns god
potential att minska restiden om medelhastigheten kan ökas. För att uppnå klimatmål och
mål om att öka kollektivtrafikens andel av transporterna så bör fokus vara att minska
restider med kollektivtrafiken och stärka dess konkurrenskraft gentemot bilen.
För personer utan körkort är tillgången till säker infrastruktur väldigt begränsad på flera
håll i länet. Inom tättbebyggt område finns ofta cykelvägar och möjlighet att cykla i
blandtrafik på vägar med låga hastigheter. De förutsättningarna finns inte längs med de
flesta regionala statliga vägar, utan där saknas cykelväg hela eller delar av sträckan mellan
och inom tätorter samt till andra målpunkter. Det gör att befolkningen som bor längs med
statligt vägnät blir hänvisade till att cykla på vägar där bilar har en relativt hög hastighet
och utrymmet för väjning ofta inte finns, vilket gör att cyklandet upplevs som farligt.
Bristen på tillgång till cykelinfrastruktur hämmar det hållbara resandet och hindrar barn
att själva kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter vilket begränsar deras
självständighet.
Enligt den studie för cykelpotential som Region Örebro län tagit fram med hjälp av VTI
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) kan 37 procent av skolbarnen i Örebro län
cykla till skolan inom 10 minuter och ytterligare 23 procent (totalt 60) kan cykla till
skolan inom 20 minuter. 95 procent av barnen kan åka till skolan med en kombination av
cykel och kollektivtrafik inom 30 minuter. 39 procent av barnen i förskoleklass, 73
procent ÅK 4, 66 procent ÅK 7 och 51 procent av ungdomarna i GY 1 går eller cyklar till
skolan.
41 procent av arbetstagarna skulle kunna cykla till jobbet på 15 minuter och totalt 59
procent på mindre än 30 minuter. Resvaneundersökningen från 2017 (se bilaga 2) visar att
65 procent av de vuxna färdas med bil ensamma eller samåker i bil till jobbet, medan 26
procent går eller cyklar.
I cykelplanen för Örebro län prioriteras cykelstråk för arbetspendling, skolpendling och
serviceresor. Satsningar på dessa stråk gynnar även dem som cyklar för fritidsresor.
Cykeln kan också vara ett medel för att skapa tillgänglighet i ett hela resan-perspektiv där
cykel kombineras med kollektivtrafik, gång och i vissa fall bil.
Regionen har som mål att samtliga invånare i länet ska ha tillgång till någon form av
kollektivtrafik där fokus ligger på stråk med hög efterfrågan av resor. 83 procent av
invånarna bor i tätorter och majoriteten av utbudet av buss och tåg finns inom och mellan
dessa områden. Många invånare har alltså tillgång till kollektivtrafik nära sin bostad men
tillgängligheten varierar. I regionens hållplatshandbok finns kriterier för vad en
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tillgänglighetsanpassad hållplats innebär. I en inventering fann man att 44 lägen, alltså 22
hållplatser, på statligt vägnät och 128 lägen på kommunalt vägnät behöver anpassas för att
nå målet om ett jämlikt och jämställt transportsystem som alla har god tillgång till.
För god tillgänglighet till en hållplats räcker det inte med att hållplatsen ligger nära
bostaden och att själva hållplatsen är tillgänglighetsanpassad, man behöver även kunna ta
sig fram säkert till hållplatsen med olika färdmedel och kunna parkera där. Det krävs ett
hela resan-perspektiv där kollektivtrafiken som bas används tillsammans med andra
trafikslag, som cykel och bil. Bilarna kan i dag ta sig till i princip alla hållplatser men
cykelvägar finns inte på alla platser där kollektivtrafiken körs i dag. Cykelvägar
underlättar för människor att ta sig till och från hållplatser vilket ökar tillgängligheten och
stärker kollektivtrafikens attraktivitet mot bilen. Därför bör cykelvägar byggas i första
hand där människor bor och där kollektivtrafik finns. Vid viktiga bytespunkter i länet
behöver också parkeringsmöjligheterna förbättras för att göra bytet mellan olika
färdmedel så tryggt som möjligt, både för cykel, andra fossilfria färdmedel och för bil.
Tillgänglighet för näringslivets transporter
För en logistikregion som Örebro län är godstransporter avgörande för människors
försörjning och för företagens framgång. Ju bättre tillgänglighet för gods till, inom och
från regionen, desto bättre chanser har länet också att attrahera nya företagsetableringar.
Det i sin tur skapar nya arbetstillfällen. Här krävs bra tillgänglighet för långväga
godsflöden till och från regionen (till exempel järnvägstrafik, flygfrakt och motorvägarna
över länsgränserna) och bra tillgänglighet på väg inom regionen både på landsbygden och
i tätorterna. Godstransporternas påverkan på till exempel buller och luftkvalitet behöver
minskas så mycket som möjligt. Utöver det måste omlastning av gods mellan de olika
trafikslagen fungera smidigt. För många företag i länet är det mindre vägnätet på
landsbygden av stor betydelse, ett vägnät som har oftast lägre standard och större
känslighet för störningar än de vägar som utgör regionala stråk.
Det går stora transitflöden både på järnväg och med lastbil mellan norra Sverige och
Centraleuropa. Om framkomligheten för dessa transporter är otillräcklig leder det inte
bara till försvårade exportmöjligheter för den svenska basindustrin men också till trängsel
på infrastrukturen i Örebro län.
Sveriges viktigaste järnvägsnav för godstrafiken är Hallsberg, där en fjärdedel av alla
vagnar som rangeras i landet rangeras där och volymerna ökar. Det är viktigt att
rangerbangården även i framtiden har kapaciteten att klara av efterfrågan. Ett sätt att öka
kapaciteten på järnvägen är att köra längre godståg. I Danmark bygger man redan nu för
tåg som är upp till 1 000 meter långa. Rangerbangården i Hallsberg bör anpassas på sikt
så att 1 000 meter långa godståg kan hanteras.
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5.2

Trafiksäkerhet

Trafikverket har gjort en sammanställning av trafiksäkerhetsläget i Trafikverket Region
Öst till länsplanen, se bilaga 3. Trafikverket Region Öst består av det geografiska området
Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län. Nedan följer ett
sammanfattande utdrag och precisering för Örebro län samt bearbetning av
försäkringsbolaget Folksams rapporter Hur kan dödsolyckor med fotgängare på
kommunalt och statligt vägnät undvikas? (2020) och Analys av dödsolyckor med cyklister
på statligt och kommunalt vägnät (2018).
5.2.1 Olyckor
Det finns ett flertal faktorer som påverkar olyckor. Bland annat vilket väder som är för
dagen, hur trafikarbetet utvecklas över tid, samband mellan ekonomi och arbetslöshet
samt befolkningsutvecklingen. Alla dessa faktorer påverkar hur många som rör sig i
transportsystemet, när de rör sig och hur de rör sig för dagen, vilket är värt att ta i
beaktning. Annat som också har effekt på olyckstal är alkoholpåverkan, om förare håller
hastighetsgränser, bältes-/hjälmanvändning och psykisk ohälsa.
Utöver det nationella målet finns ett etappmål på EU-nivå om en halvering av antalet
omkomna i vägtrafiken mellan 2010 och 2020. Det motsvarar i Sverige ett mål om högst
133 omkomna år 2020. Det finns inget riksdagsbeslut på att Sverige ska nå EU-målet. I
enlighet med det nationella etappmålet är målsättningen för Trafikverket Region Öst en
halvering av antalet omkomna år 2020 jämfört med medelvärdet mellan åren 2006–2008.
Enligt Trafikverket är inte utvecklingen i linje med målet och det går inte att se någon
märkbar skillnad mellan länen i Trafikverket Region Öst.

Figur 4. Antal omkomna i vägtrafikolyckor i Region Öst 2010–2019 (inklusive självmord) samt nödvändig
utveckling till 2020. Stjärnan representerar etappmålets referensår, 2007 och beräknas som medelvärdet av
2006–2008 vilket är 51 antal omkomna. Källa: Strada

Siffrorna varierar mellan vilken typ av trafikant som förolyckats men generellt är en klar
majoritet av de omkomna de senaste tio åren bilister (inklusive lastbil och buss) som dött i
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singelolyckor eller omkörningsolyckor. Noterbart är att antalet fotgängare som dör ökade
2019 medan andra trafikantkategorier minskade. För fotgängare är den vanligaste
olyckstypen att den blir påkörd av ett fordon vid korsande av väg. En stor del av bilisterna
och motorcyklisterna omkommer på vägar med 70–90 km/tim som hastighetsgräns och
fotgängare och cyklister på vägar 40–60 km/tim. Av alla olyckor med dödsfall under
perioden 2015–2019 har 55 procent av olyckorna varit på det statliga regionala vägnätet
vilket motiverar ytterligare trafiksäkerhetsarbete med hjälp av medel i länsplanen.
Statistiken för vilka grupper av människor som främst dödas eller blir svårt skadade i
olyckor i Örebro län har Region Örebro län tagit fram. Av de som skadats är andelen män
är mer än dubbelt så många som kvinnor mellan 2010 och 2020. De åldersgrupper som
särskilt utmärker sig i antalet svåra olyckor är 25–34 åringar och 55–64 åringar. Däremot
utmärker sig de två stora åldersgrupperna från 65+ och gruppen 25–34 med flest antalet
olyckor med dödligt utfall.

Svårt skadade och döda i olyckor uppdelat i
ålderskategorier
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Figur 5. Polisrapporterade dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter åldersklass och år för
perioden Jan-Dec i Örebro län (uppdaterad 2021-01-05)
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Könsfördelning av döda eller svårt skadade i trafik
2010-2020

32%

68%
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Figur 6. Polisrapporterade dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter kön och år för perioden jandec i Örebro län (uppdaterad 2021-01-05).

Örebro län har, tillsammans med Sörmlands län, haft högst antal omkomna per 100 000
invånare mellan 2015 och 2019. De flesta olyckorna är singelolyckor med cykel eller
motorfordon samt olyckor mellan fotgängare och motorfordon. Fotgängare och cyklister
är särskilt utsatta grupper i Örebro län. Statistiken visar också att av de allvarligt skadade i
trafiken så är det fotgängare och cyklister som drabbas värst medan de som färdas i bil,
lastbil eller buss i större utsträckning klarat sig oskadda eller med lättare skada. En stor
del av skadorna på fotgängare är fallolyckor perioden dec-mars. På kommunalt vägnät är
mer än hälften av de som omkommer fotgängare och cyklister och forskning visar att det
är två gånger högre risk att omkomma eller skadas allvarligt vid en påkörning i 50 km/tim
jämfört med 40 km/tim.
I försäkringsbolagets Folksams studie tittade man på nationell statistik, som även är
intressant att titta på och överföra till Örebro län. På kommunalt vägnät skedde 69 procent
av olyckor med fotgängare då fotgängaren försökte korsa vägen varav 54 procent vid
övergångsställen/utpekade passager som inte var reglerade eller hastighetssäkrade. På
statligt vägnät blev 51 procent av de gående påkörda när de gick längs med vägbanan och
merparten av dessa fanns på själva körbanan. I 45 procent av olyckorna på statligt vägnät
försökte fotgängaren korsa vägen. Korsningsolyckor sker främst vid passager som inte var
reglerade eller hastighetssäkrade. Totalt 51 olyckor inträffade i närheten av en
busshållplats och i minst 13 olyckor var fotgängaren på väg till/från busshållplatsen, varav
två på väg till skolan.8

8

Hur kan dödsolyckor med fotgängare på kommunalt och statligt vägnät undvikas? Folksam,
2020.

34 (73)

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21

Region Örebro län
449

5.2.2 Trafiksäkerhetsklassificering
Trafikverket har ett eget mål om att minst 90 procent av trafikarbetet på vägar med en
hastighetsbegränsning över 80 km/tim ska ske på vägar som är mötesseparerade med
mitträcke. Målsättningen kan nås antingen genom sänkta hastighetsgränser och lämpliga
åtgärder för dessa vägar eller genom att bygga mitträcken. Målet har nåtts i Trafikverket
Region Öst (91 procent), men inte nationellt, och flera sträckor ska bli mötesfria de
kommande åren, bland annat Kvarntorp-Almbro.

Figur 7. Säkerhetsklassning av vägar i Region Öst för alla vägar som har vägnummer 100 eller lägre samt
alla vägar över nummer 100 med en genomsnittlig trafik över 4 000 fordon per dygn. Källa: NVDB (Nationell
vägdatabas), 2020.

För säkra gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager) har målet varit att 35 procent
av korsningspunkterna på huvudnät för bil ska vara trafiksäkra år 2020. I verkligheten
anses endast 26 procent av passagerna i Trafikverket Region Öst säkra (lägre än nationellt
genomsnitt), 31 procent av passagerna på det statliga regionala vägnätet och 20 procent av
passagerna på det kommunala vägnätet. För det statliga regionala vägnätet anses 56
procent av passagerna ha låg kvalitet och på det kommunala 48 procent.
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5.2.3 Identifierade åtgärder
Trafikverket har identifierat brister i transportsystemet utifrån data och statistik som
presenteras i sin helhet i bilaga 3. Flera av de identifierade bristerna är redan utredda eller
ska utreda inom några år. Sammanställningen är inte fullständig och troligtvis är behovet
större om man skulle studera alla länets olika vägar i detalj.


Trafikverket har identifierat nio sträckor som har 70-80 km/tim där någon form av
trafiksäkerhetsåtgärd behöver göras. Fem av dem är utredda och åtgärder väntas
bli genomförda inom några år. En sträcka ska utredas de närmaste åren, två
sträckor är prioriterade som brister i länsplanen men kommer inte utredas
kommande planperiod och en sträcka är inte prioriterad som brist i länsplanen.



Trafikverket har identifierat sex korsningar i Örebro län med hög prioritet att
utreda, varav tre har utretts och ska åtgärdas kommande åren. Två identifierade
korsningar ska utredas de närmsta åren.



Trafikverket har identifierat 53 GCM-passager i Örebro län med låg
trafiksäkerhetsklassning där antalet trafikanter till fots, via cykel eller moped är
betydande samtidigt som tillåten hastighet är över 40 km/tim och ÅDT
(årsdygnsmedeltrafik) är över 2000.

Utöver det har Trafikverket de senaste åren sett över hastigheten på länets vägar och gjort
ändringar. Som resultat finns inga regionala vägar kvar med hastigheten 90 km/tim.
Trafikverkets säkerhetsklassning av vägar i länet visar att det främst är vägsträckor med
hastighetsgränsen 70 och 80 km/tim som har en stor andel med låg trafiksäkerhet. Efter att
pågående eller planerade åtgärder är genomförda kommer sträckor med låg trafiksäkerhet
kvarstå längs de regionala vägarna på riksväg 51 söder om Svennevad, riksvägarna 52 och
63 samt länsvägarna 205 och 207. På nationellt vägnät är det låg trafiksäkerhet på riksväg
50 norr om Lindesberg.
De åtgärder som har högst potential för att minska olyckor mellan fordon och fotgängare
på statligt vägnät är9
 Hastighetssäkrad GCM-passage
 Separat GC-bana utanför vägen
 Intrångsskydd för fotgängare
Folksams rapport uppgav hastighetsgränser på 30 km/tim som den åtgärd som har näst
störst potential att minska antalet svårt skadade och döda, efter fysisk åtgärd att bygga

9
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hastighetssäkrad passage. På statligt vägnät skulle hastighetssänkning adressera 33-36
procent av olyckorna och på kommunalt vägnät 45-48 procent. På statligt vägnät skulle
separata GC-banor kunna motverka 26-30 procent av olyckorna med fotgängare och då
krävs räcke eller annan typ av separering.
Att bygga GC-bana inom befintlig vägbredd skulle bara minska olyckorna för gående med
4 procent. För cyklister minskar separat GC-bana olyckorna med 49-53 procent10 medan
en GC-bana inom befintlig vägbredd endast har 1-3 procent effekt och intrångsskydd
endast 1 procent. I korsningar har hastighetssäkrade GCM-passager 25 procent effekt och
byggande av tunnel eller gångbro 11 procent positiv effekt.

5.3

Transportstråk i Örebro län

I den regionala utvecklingsstrategin har ett antal strukturbilder tagits fram som illustrerar
regionens viktigaste transportsamband för kollektivtrafik, persontransporter och
godstransporter, se Regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen 2018-2030 på
Region Örebro läns hemsida. Nedan illustreras den infrastruktur som ingår i dessa
transportsamband samt i de stråk som beskrivs i detta kapitel. I början av 2022 antas en
aktualiserad utvecklingsstrategi och strukturbilder uppdateras efter det.
Flera av de prioriterade funktionerna handlar om tillgänglighet i stråk. Tillgänglighet är en
resenärs möjlighet att nå arbetsmarknad, utbildning, service med mera inom rimlig tid.
Brister i framkomlighet och kapacitet påverkar tillgängligheten. Trafiksäkerhetsbrister
kan också påverka tillgängligheten om bristande trafiksäkerhet påverkar resenärens val av
färdväg eller trafikslag. Att transportsystemet är trafiksäkert för alla att använda är en
aspekt av transportsystemets hållbarhet. I detta avsnitt beskrivs länets mest trafikerade
stråk utifrån deras funktion, infrastruktur och identifierade större brister i förhållande till
de aspekter som påverkar tillgängligheten och hållbarheten i stråken. Som större brister
räknas allt där lösningen kan tänkas kosta mer än 50 miljoner kronor. Stråken som
beskrivs inkluderar både regional och nationell infrastruktur, vissa av de brister som
beskrivs hanteras därmed inom ramen för nationell plan för transportsystemet som tas
fram av Trafikverket.

10

Analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät. Folksam, 2018.
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5.3.1 Transeuropeiskt transportnät – TEN-T

Figur 8. TEN-T, det transeuropeiska nätverket.

Örebroregionen fyller en viktig funktion i både en nationell och europeisk kontext på
grund av sitt geografiska läge. Utvecklingen av det europeiska transportsystemet är därför
en viktig del för att uppfylla regionala mål om tillgänglighet. Förordningen om det
transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är, tillsammans med CEF-förordningen, de
två betydande europeiska förordningar kopplade till mobilitetsstrategin. TEN-Tförordningen formulerar regelverk och standarder som infrastrukturen ska uppfylla. Målet
med TEN-T är att uppnå:
 ett sammanhållet, gränsöverskridande transportnät utan flaskhalsar,
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 en effektiv, integrerad och konkurrenskraftig inre marknad,
 ett hållbart, resurseffektivt och koldioxidsnålt transportsystem och
 en sträckning av TEN-T över hela EU samt vissa grannländer, till exempel Norge.
TEN-T är multimodalt och det innebär att alla trafikslag (väg, järnväg, sjöfart, flyg)
inkluderas. Dessutom är viktiga omlastningsterminaler definierade.
Hela TEN-T är uppdelat i ett stomnät (som ska uppfylla en viss standard år 2030) och en
övergripande nivå (som ska ha en viss standard år 2050). Eftersom Örebroregionen är
knutpunkt för flera av landets viktigaste transportstråk ligger flera av de utpekade TEN-Tstråken i regionen.
5.3.2 TEN-T stomnät
I TEN-T stomnätet ingår följande infrastruktur som är viktig för Örebroregionen:
Vägar
 E18 mellan Örebro och Oslo
 E20 mellan Örebro och Stockholm
Järnvägar
 Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg (person- och godstrafik)
 Värmlandsbanan (person- och godstrafik)
 Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Mjölby (person- och
godstrafik)
 Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Gävle (bara godstrafik)
 Södra Stambanan mellan Stockholm och Malmö
Flygplatser
 Stockholm Arlanda
Hamnar
 Göteborgs hamn
 Stockholms hamnar
Omlastningsterminaler
 Hallsberg

5.3.3 Övergripande nät TEN-T
I TEN-T övergripande nät ingår följande infrastruktur som är viktig för Örebroregionen:
All infrastruktur som är definierad som TEN-T stomnät och dessutom
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Vägar
 E18 mellan Örebro och Stockholm
 E20 mellan Örebro och Göteborg
Flygplatser
 Örebro Airport
Hamnar
 Norrköpings hamn
 Mälarhamnarna

5.3.4 Europeiska transportkorridorer enligt CEF-förordningen
CEF-förordningen definierar transportkorridorer i hela Europa och innehåller också medel
till finansiering av åtgärder i dessa korridorer. Korridoren som är mest relevant för
Örebroregionen är ScanMed-korridoren (se figur 8) som sträcker sig från rysk-finska
gränsen via Stockholm och Hallsberg till Central- och Sydeuropa. Region Örebro län
arbetar för att hela sträckan Oslo–Stockholm ska bli en del av ScanMed-korridoren.
Nedan följer en beskrivning av de stråk som identifierats som mest betydelsefulla för
Örebro län.
5.3.5 Stockholm-Västerås/Eskilstuna-Örebro-Karlskoga-Karlstad-Oslo
Funktion
Stråket är av stor betydelse för persontransporter mellan Örebro och Stockholm men
också vidare till Göteborg respektive Oslo. De flesta persontransporter från Örebro till
Stockholm går via Västerås men även förbindelsen via Eskilstuna är viktig, speciellt för
möjligheten att åka direkttåg till Arlanda utan byte i Stockholm. Stråket bidrar till att
stärka Arlandas upptagningsområde västerut.
Västerut från Örebro saknas direkt järnvägsförbindelse mot Karlstad och vidare mot Oslo
som möjliggör restid på under tre timmar Oslo-Stockholm. Det är en klar brist. Österut är
både Mälarbanan och Svealandsbanan av begränsad betydelse för godstrafik men är av
stor betydelse för den storregionala pendlingen. Mellan Örebro och Arboga går
Mälarbanan och Svealandsbanan i samma sträckning. Banorna kommer bli av ännu större
betydelse både för godstransporter och långväga persontransporter om en ny
järnvägsförbindelse mellan Örebro och Kristinehamn byggs och möjliggör en bättre
förbindelse i stråket och bättre tillgänglighet till Norge. Godstrafiken på järnvägen mellan
Hallsberg och Oslo har vuxit väldigt snabbt de senaste åren och åtgärder ska göras både i
Hallsberg och på Värmlandsbanan för att förbättra de järnvägsförbindelser som finns idag.
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E18 samlar upp trafik som går från norra Mälardalen och nordvästra Storstockholm som
ska vidare mot Oslo. Från Örebro län är det i nuläget många som väljer att ta bil på E18
till Oslo istället för att använda tåget, vissa företag väljer till och med bil till Arlanda och
sedan flyg till Oslo, en rejäl omväg.
Stråket är mycket viktigt för kommunikationerna inom Karlskogas arbetsmarknadsregion.
En integrering av Karlskoga och Örebros arbetsmarknader skulle bidra till en
regionförstoring med stora effekter i regionen. Längs stråket finns också förgreningar till
kommunhuvudorter i länet som har betydelse för arbetspendling. Degerfors kommun når
Örebro via väg 205 till Karlskoga och därefter via E18 till Örebro. Lekebergs kommun
med huvudorten Fjugesta når Örebro via väg 204 och vidare mot Örebro längs E18.
Stråket utgör också en viktig del i Örebro läns förbindelser med Vänerhamnarna
Otterbäcken och Kristinehamn.
Infrastruktur
Mälarbanan är enkelspårig Örebro-Kolbäck och åtgärdsförslag har tagits fram i
funktionsutredningar av Trafikverket mellan Örebro och Kolbäck, öster om Köping.
Svealandsbanan ansluter till Mälarbanan i Valskog, öster om Arboga, och sträckan
Valskog-Eskilstuna är enkelspårig. Tre olika banor utgör stråket Örebro-Karlstad,
Godsstråket genom Bergslagen (Örebro-Hallsberg), Västra Stambanan (Hallsberg-Laxå)
och Värmlandsbanan (Laxå-Karlstad). På sikt bör en järnvägsförbindelse ÖrebroKarlskoga och en ny gränsbana mot Norge byggas i förbindelsen mellan Stockholm och
Oslo, detta för att möjliggöra tågtrafik med restid under tre timmar mellan Stockholm och
Oslo via Örebro.
E18 är mötesfri landsväg från Karlstad till Lekhyttan, strax väster om Örebro, och därefter
motorväg genom Örebro och till Köping samt mellan Västerås och Stockholm. Sträckan
Köping-Västerås ska inom de närmaste åren byggas om till motorväg. Större delen mellan
Norge och Karlstad är inte mötesfri väg. Under första delen av planperioden kommer en
olycksdrabbad korsning med trafiksignal byggas om till cirkulation i Karlskoga.
E18/E20 är motorväg Örebro-Arboga, sträckan Arboga-Eskilstuna är mötesfri landsväg
och till stora delar skyltad 100 km/tim.
Åtgärdsvalsstudien ÅVS E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro har visat
på systempåverkande brister på och i koppling mellan nationella stamvägar.
Större brister
 Avsaknad av järnvägsförbindelse Karlskoga-Örebro
 Kapacitetsbrist på järnväg i stråken mot Stockholm
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Långa restider på järnväg Stockholm-Oslo och Örebro-Karlstad
Majoriteten av tågresor Örebro-Arlanda kräver minst ett byte. Kapacitet för fler
genomgående tåg Örebro-Eskilstuna (Stockholm-Arlanda)
Majoriteten av tågresor Örebro-Eskilstuna kräver byte i Arboga.
Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum i Örebro
Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid södra station i Örebro
Bristande kapacitet på järnväg i Hovsta
Kapacitets och trafiksäkerhetsbrist på de delar av E18 som inte är mötesfri landsväg
eller motorväg
Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet på E18, E20 och riksväg 50
Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet i anslutningar mellan E18, E20
och riksväg 50
Framkomlighetsbrist på de delar av E20 öster om Arboga som har lägre hastighet än
100 km/tim.
Problem med trafiksäkerhet och framkomlighet på E18 genom Karlskoga
På delar av stråket finns behov av separat cykelväg.
Bristande framkomlighet för bussar från E18 in till Örebro Resecentrum

5.3.6 Stockholm-Örebro/Hallsberg-Laxå-Skövde-Göteborg
Funktion
Persontrafiken Stockholm-Göteborg går i detta stråk och kommer att göra så under minst
25 år framöver. Stråket är också av betydelse för regionaltågstrafiken i Örebro län och
arbets- och studiependling till och från Laxå, Hallsberg och Kumla mot Örebro.
Stråket fyller också en viktig funktion för järnvägstransporter från Göteborg och
Göteborgs hamn till Hallsberg och Stockholm. I Hallsberg samlas gods från norra delarna
av landet upp för vidare transport mot Göteborg och Centraleuropa. Hallsberg är
Nordeuropas största rangerbangård och av betydelse för godstransporter på järnväg för
hela Sverige och Skandinavien.
En stor del av vägtransporter mellan norra Sverige/ Storstockholm och Göteborg nyttjar
E20 som har en viktig funktion för interregionala och regionala transporter. Längs stråket
finns en stor del av landets fordonsindustri och underleverantörer till fordonsindustrin.
Stråket har även regionala funktioner som transportstråk för bland annat Laxå, Hallsberg
och Kumla för resor och transporter till och från Örebro. För dessa transportsamband
fyller även väg 529 en viktig funktion som förbindelse Östansjö-Hallsberg-Kumla och
vidare till Örebro.
Ur ett näringslivsperspektiv är transporterna till hela Göteborgsregionen viktiga. För
Örebroregionen är det även av stor vikt att kunna utnyttja närheten till Göteborgs hamn.
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Örebro/Hallsberg är en länk mellan Mälardalens och Västra Götalands regionala
kollektivtrafik på tåg. Vid gränsen mellan Örebro län och Västra Götalands län ansluter
även Kinnekullebanan till Västra stambanan. Persontrafiken på Kinnekullebanan är ett
exempel på regional tågtrafik i angränsande regioner som har Örebro som målpunkt.
Infrastruktur
Västra Stambanan har dubbelspår. E20 mellan Stockholm och länsgränsen till Västra
Götaland är mötesfri. För näringslivet i regionen är det viktigt att E20 genom Västra
Götaland byggs ut till mötesfri väg. Regionen samfinansierade del av utbyggnaden i
länsplan för åren 2018-2029. Väg 529 och 641 har nyligen utretts utifrån ett
trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv.
Större brister
 Kapacitetsbrist på järnvägen
 Trafiksäkerhetsproblem Laxå bangård/station
 Kumla bangård, kapacitets och trafiksäkerhetsbrist
 Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro
 Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid södra station i Örebro
 Flera sträckor på E20 i Västra Götaland har undermålig standard med hänsyn till
trafikmängderna och den stora andelen tung trafik.
 På delar av stråket finns behov av separat cykelväg.
 Godståg som kan hanteras i Hallsberg kan i regel vara bara upp till 630 meter långa.
Standard bör vara 740 meter långa tåg med sikte på att kunna hantera 1 000 meter
långa tåg i Hallsberg.
 Bristande trafiksäkerhet på väg 529 och 641 samt dålig bärighet på Samzeliibron i
centrala Hallsberg
5.3.7 Jönköping-Mjölby-Askersund-Örebro-Kopparberg-Ludvika-Borlänge
Funktion
Stråket är av stor betydelse för näringslivet då det är ett av landets tyngsta transportstråk,
framförallt på järnvägen mellan Frövi och Hallsberg. Även resterande järnvägar i stråket
och riksväg 50 är betydande nationella godsstråk. I Örebro/Hallsberg samlas i stort sett all
godstrafik på järnväg från norra delarna av landet, där ungefär hälften ska vidare söderut
på Godsstråket genom Bergslagen till Mjölby och vidare mot Öresundsregionen och
Centraleuropa. Andra hälften ska vidare mot Göteborg, ofta för export. Godsstråket
genom Bergslagen både norr och söder om Örebro skapar också möjlighet att avlasta
järnvägsinfrastrukturen nära Stockholm genom att styra om godstransporter som annars
skulle passerat genom Stockholm.
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Stråket är också av stor betydelse för persontrafiken, särskilt de inomregionala
kollektivtrafikresorna då sex av länets tolv kommuner ligger längs stråket och är beroende
av det för arbetspendling till och från Örebro. Järnvägen är basen för kollektivtrafiken i
stråket men riksväg 50 är av stor betydelse särskilt för Askersunds kommun som saknar
järnvägsförbindelse.
Infrastruktur
Från Degerön strax norr om Motala till Hallsberg pågår en utbyggnad av järnvägen till
dubbelspår som beräknas vara klar i sin helhet år 2025. Norr om Frövi är järnvägen
enkelspårig.
På riksväg 50 pågår planering för mittseparerad väg på sträckan Nykyrka-Brattebro backe.
Rude-Askersund-Åsbro och Axbergshammar-Lilla Mon byggdes nyligen ut till mötesfri
landsväg. När Nykyrka-Brattebro backe är färdigställt är riksväg 50 mittseparerad med i
huvudsak skyltad hastighet 100 km/tim nästan hela sträckan från Motala till Lindesberg.
Förslag finns på vidare utbyggnad norr om Lindesberg. På flertalet sträckor längs med
riksväg 50 finns behov av cykelväg.
Större brister
 Kapacitetsbrist på järnvägen
 Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro
 Brister i kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid Södra station i Örebro
 Brister i kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet på riksväg 50 Nykyrka-Brattebro
backe
 Framkomlighetsbrist riksväg 50 Örebro-Kvinnersta
 Brister i kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet på riksväg 50 norr om Lindesberg
 Hällabacken och Silverhöjdsbacken orsakar problem vintertid
 Behov av separata gång- och cykelvägar på flertalet sträckor längs stråket
5.3.8 Örebro-Norrköping
Funktion
Riksväg 51 är regionens viktigaste väg till Norrköping. Vägen har en central funktion för
godstrafik till och från Norrköpings hamn och är ett av regionens mer trafikerade stråk för
tung trafik.
Infrastruktur
För att Mariebergs handelsområde ska kunna utvecklas kommer riksväg 51 har
Trafikverket tagit fram vägplan för en ny sträckning genom Marieberg. Ombyggnationen
ska bekostas av Örebro kommun. Under 2019 färdigställdes mötesfri 100-väg sträckan
Svennevad-Kvarntorp. Bygge av sträckan Kvarntorp-Almbro pågår under planperiodens

44 (73)

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21

Region Örebro län
459

första år. Söder om Svennevad till länsgränsen och vidare mot Finspång är riksväg 51 inte
mötesfri, men åtgärder för en trafiksäker och framkomlig 80-väg ska göras. I Svennevad
kommer trafiksäkerheten att ses över.
Större brister
 Bristande framkomlighet och trafiksäkerhet söder om Svennevad
 Behov av separat gång- och cykelväg på flera sträckor längs stråket

5.3.9 Örebro/Hallsberg/Kumla-Katrineholm
Funktion
Med Örebro/Hallsberg som utgångspunkt är Västra Stambanan till Katrineholm en viktig
länk för persontransporter till Stockholm samt till Norrköping och vidare söderut.
Hallsberg är en knutpunkt för den interregionala persontrafiken, framförallt genom byten
till och från Göteborg, Stockholm och Mjölby samt genom att flera regionala tågsystem
når Hallsberg. Västra Stambanan är också det enda betydande stråket på järnväg för
godstransporter mellan Stockholm och landets västra delar. Även stora delar av
godsflöden mellan Centraleuropa och Stockholm går via Hallsberg på grund av rangering
i Hallsberg.
Riksväg 52 är ett interregionalt stråk mellan Örebro län och Sörmlands län.
Infrastruktur
Västra stambanan har dubbelspår. Riksväg 52 är till stora delar inte mötesfri.
Större brister
 Kapacitetsproblem på järnvägen
 Framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem på riksväg 52
 Behov av separat gång- och cykelväg längs riksväg 52
5.3.10 Örebro-Lindesberg-Fagersta-Gävle
Funktion
Järnvägsstråket Godsstråket genom Bergslagen på sträckan Hallsberg-Gävle är en viktig
länk mellan norra Sverige och de södra/sydvästra delarna av landet. Järnvägen på sträckan
är ett av landets största godsstråk med mycket stor betydelse för norra Sveriges industrier.
Godsstråket genom Bergslagen både norr och söder om Örebro skapar också möjlighet att
avlasta järnvägsinfrastrukturen nära Stockholm genom att styra om godstransporter som
annars skulle passerat genom Stockholm.
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Riksväg 68 är en viktig länk för framförallt godstrafik mellan Gävleborg/norra
Västmanland och Örebroregionen och vidare till södra och västra Sverige.
Infrastruktur
Största delen av järnvägen är enkelspår. Riksväg 68 har nyligen förbättrats genom
anpassning till 80 km/tim med vissa framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder längs
sträckan tillsammans med Västmanland.
Större brister
 Kapacitetsbrist på järnväg
 Gång- och cykelväg saknas längs delar av stråket

5.3.11 Örebro-Nora-Hällefors
Funktion
Stråket fyller en viktig funktion som pendlingsväg mellan Örebro och Nora samt vidare
mot Hällefors. Vägen är också ett viktigt kollektivtrafikstråk, som trafikeras med expressoch regionbussar.
Infrastruktur
Delen Örebro-Nora går drygt halva sträckan på riksväg 50 och resterande del på länsväg
244. På denna del finns potential att korta restiderna med både kollektivtrafik och bil.
Länsväg 244 Nora-Lilla Mon är 80-väg och åtgärder ska göras under planperioden, bland
annat ny trafikplats Nora. Riksväg 50 sträckan Lilla Mon-Örebro är mestadels mötesfri
men saknar kollektivtrafikprioritering i någon form närmast Örebro.
Stråket vidare från Nora upp mot Hällefors är viktigt för nordvästra länsdelens
tillgänglighet till Örebro och en framkomlig och trafiksäker förbindelse är därför av stor
betydelse för kompetensförsörjningen. Ökad tillgänglighet Örebro-Nora-Hällefors har
potential att bidra till en positiv utveckling av bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i
Nora och Hällefors. Här finns också potential att öka kollektivtrafikens attraktivitet och
andel av persontransporterna. Under flera år har det förts diskussioner kring bygge av
järnväg mellan Örebro och Nora och införa en länspendel med tåg. I nuläget är ett bygge
av ny järnväg inte aktuell men frågan bör tas upp igen i framtiden, till exempel om
pendeltågsstation i Hovsta och Nobelbanan byggs.
Större brister
 Långa restider Örebro-Hällefors
 Behov av att se över hållplatser längs stråket
 Bussarnas framkomlighet mellan Hovsta och Örebro Resecentrum
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Norabanans anslutning till Godsstråket genom Bergslagen, bristande kapacitet för
eventuell pendeltågstrafik Örebro-Nora
Bristande standard väg 244 Nora-Lilla Mon i förhållande till trafikmängd och
betydelse för regional arbetspendling
Behov av separat cykelväg på flera sträckor längs stråket

5.3.12 Lindesberg-Arboga
Funktion
Väg 249 förbinder norra länsdelen med Arboga och vidare österut via E18 och E20 med
Västerås/Eskilstuna och Stockholm. I Arboga finns tågförbindelser österut via
Mälarbanan och Svealandsbanan till Västerås, Eskilstuna, Stockholm och Arlanda. En
gren av Mälarbanan/Godsstråket genom Bergslagen går parallellt med vägen. Järnvägen
används för godstrafik.
Infrastruktur
Järnvägen är enkelspårig. Standarden på väg 249 varierar. Vägen går genom Vedevåg och
Fellingsbro men utanför Frövi och passerar järnvägen fyra gånger. 2016 förändrades
hastigheten på ett flertal sträckor från 70/90 till 80 km/tim med mål att få jämn hastighet
och standard på hela stråket.
Större brister
 Låg trafiksäkerhet på delar av vägen och långa sträckor med lägre hastighet än 80
km/tim
 Problem med trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet i Fellingsbro på grund av tung
trafik och järnvägstrafiken
 Behov av separat gång- och cykelväg längs delar av stråket

5.3.13 Askersund-Laxå-Degerfors-Karlskoga-Hällefors
Funktion
Väg 205 utgör en tvärförbindelse mellan regionens södra, västra och norra delar. Vägen är
ett interregionalt stråk för trafik mellan Sveriges sydöstra delar och Värmland, västra
Dalarna och Oslo. Vägens södra del används för arbetspendling mellan Karlskoga,
Degerfors, Laxå och Askersund. Vägen har också förgreningar till tätorter längs med
stråket som är av betydelse för arbets- och studiependling i stråket, bland annat väg 237
till Storfors.
Infrastruktur
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Väg 205 har växlande standard, på sikt bör hela stråket ha jämn hastighet men delen
mellan Askersund och Karlskoga är prioriterad på grund av trafikmängden på vägen där.
Väg 237 har hastighet 80 km/tim på större delen av sträckan.
Större brister
 Bristande standard i relation till funktion och mål om trafiksäkerhet och jämn
hastighet
 Bristande trafiksäkerhet i Degerfors tätort
 Behov av separat cykelväg på delar av sträckan

5.3.14 Karlskoga-Nora
Funktion
Stråket är i första hand en väg för pendling mellan Karlskoga och Nora men rymmer
också övrig trafik.
Infrastruktur
Väg 243 har varierande hastighet och endast delar av sträckan når upp till 80 km/tim.
Större brister
 Uppnår inte jämn hastighet på större delen av stråket.
 Behov av separat cykelväg i anslutning till Karlskoga och Gyttorp.

5.3.15 Karlskoga, Gyttorp respektive Filipstad-Hällefors-Kopparberg
Funktion
Detta stråk är ett viktigt interregionalt stråk från Norrland, Dalarna och norra
Västmanland till E18 mot Värmland/Oslo och riksväg 50/E20 till södra delarna av landet.
Delen Hällefors-Filipstad är viktig för arbetspendling. Järnvägen förbi Hällefors är del av
Bergslagsbanan och viktig för lokal kollektivtrafik, turisttrafik och godstransporter.
Infrastruktur
Målet är att vägen ska vara en trafiksäker och framkomlig väg med jämn hastighet som
inte understiger 80 km/tim. Vägförbättringar genomförs på sträckan Sikfors-Kopparberg
med den större åtgärden förbifart Hjulsjö för att öka framkomligheten, korta restiderna
och höja trafiksäkerheten.
Järnvägen längs stråket är enkelspårig. Under perioden 2014-2018 genomförde
Trafikverket kapacitetshöjande åtgärder på stråket Kil-Ställdalen.
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Större brister
 Långa restider och hastighetsbegränsningar som understiger 80 km/tim på delar av
sträckan.
 Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter i Kopparberg
och Hällefors tätort

5.3.16 Nora-Lindesberg
Funktion
Stråket är framförallt av betydelse för arbets- och studiependling mellan Nora och
Lindesberg.
Infrastruktur
Länsväg 244 Nora-Lilla Mon är en 80-väg som inte mötesfri med mitträcke. Riksväg 50
sträckan Lilla Mon-Lindesberg är mestadels mötesfri landsväg med 100 km/tim.
Större brister
 Bristande standard väg 244 Nora-Lilla Mon i förhållande till trafikmängd och
betydelse för regional arbetspendling
 Godstrafik skapar lokala problem i Nora.
 Behov av gång- och cykelväg längs delar av stråket
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5.3.17 Fjugesta - Kumla
Funktion
Stråket är framförallt av betydelse för arbets- och studiependling mellan Fjugesta och
Kumla.
Infrastruktur
Länsväg 534 har till största del hastighet 70 km/tim med 50 km/tim på kortare avsnitt,
oftast genom korsningar eller förbi bebyggelse. Korsning med väg 529 ska åtgärdas.
Större brister
 Låg standard och hastighet i förhållande till vägens funktion
 Låg trafiksäkerhet i korsning med länsväg 529

5.3.18 Örebro stad
Örebro är regionens motor och brister i infrastrukturen i Örebro stad kan ha effekter för
hela regionen. Här beskrivs de funktioner, infrastruktur och brister som finns i Örebro
tätort som bedöms vara av regional betydelse.
Funktion
Örebro är länets centrum och tillgängligheten till det utbud av arbetstillfällen, arbetskraft,
service med mera som finns i Örebro stad är av betydelse för hela länet. Örebro stad är
också en nod i den storregionala kollektivtrafiken. I centrala Örebro finns dock kapacitetsoch framkomlighetsproblem som påverkar även regionala resor.
Infrastruktur
Örebro resecentrum är en viktig nod i det storregionala, regionala och lokala resandet. Här
sker byte mellan olika trafikslag och här stannar både regionaltåg och fjärrtåg. Örebro
södra är en viktig station i det regionala tågsystemet och viktig för arbetspendling då den
ligger strategiskt i förhållande till många stora arbetsplatser.
Stadstrafiken i Örebro går framförallt på kommunal infrastruktur men är ett
transportmedel för hela regionen för att ta sig vidare från bytespunkter mellan
regionaltrafiken och lokaltrafiken. Bussarnas framkomlighet i Örebro är därför av
regional betydelse. Under planperiodens första år byggs BRT-system för snabbussar i
Örebro.
Åtgärdsvalsstudien ÅVS E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro har visat
på systempåverkande brister på och i koppling mellan nationella stamvägar.
Större brister
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Bristande framkomlighet för regionbussarna i Örebro
Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro
Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid Södra station i Örebro
Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet på E18, E20 och riksväg 50
Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet i anslutningar mellan E18, E20
och riksväg 50
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Viktiga ändringar i Kapitel 6
Pengar ämnade för Örebro Södra har flyttats till väg
50 p.g.a. att åtgärder på Örebro Södra dröjer.

6.

Prioriteringar i
länsplanen 2022-2033

I detta kapitel beskrivs vilka större brister och/eller
åtgärder som prioriteras för utredning och/eller
genomförande samt vilka
åtgärdsområden/typåtgärder som ska prioriteras. I
åtgärdsplaneringen har den strategiska
hållbarhetsbedömningen (se avsnitt 10) varit en
betydande faktor i bedömningen av storleken av
potter och prioritering av brister. Alla föreslagna
åtgärder har prövats mot fyrstegsprincipen i
åtgärdsvalsstudier eller motsvarande.

Bristlistan med vilka stråk/platser som prioriteras för
utredning har uppdaterats. Väg 52 var i länsplan 20182029 prioriterad för åtgärder, nu är den prioriterad
som brist och ny utredning ska göras.
Det finmaskiga vägnätet har utretts och 30 miljoner
kronor avsätts för åtgärder som inte kräver vägplan.
Det handlar om statliga vägar med grusbeläggning
eller max 500 ÅDT (årsdygnsmedeltrafik, snitt av
trafik per dygn).
Medel till medfinansiering av mindre åtgärder på
kommunalt vägnät har ökat med 30 procent.
Medel till medfinansiering av åtgärder på enskilt
vägnät har ökat med 150 procent.

När länsplanen för Örebro län 2022–2033 antas pågår eller planeras ett antal åtgärder som
beslutats under planperioden 2018–2029. Dessa åtgärder ligger fast och belastar
planramen under planperioden 2022–2033. Totalt uppgår kostnaden för dessa åtgärder till
cirka 522 miljoner kronor, vilket betyder att utrymmet för nya åtgärder är begränsat. Nya
åtgärder ska tydligt bidra till de transportpolitiska målen, den regionala
utvecklingsstrategin samt mål i trafikförsörjningsprogram, energi- och klimatprogrammet
och den regionala cykelplanen.
I detta kapitel beskrivs de större åtgärder som ingår i länstransportplan 2022–2033, vad
deras syfte är, när de beräknas genomföras samt hur resterande medel i planen fördelas
mellan dessa brister, åtgärder och åtgärdsområden.

6.1

Större vägombyggnationer, 202 mnkr

6.1.1 Riksväg 51, Kvarntorp-Almbro, 127 mnkr
Riksväg 51 är en av regionens viktigaste vägar, framförallt för godstransporter, och
ombyggnationen av vägen har planerats under många år. Sträckan Svennevad-Kvarntorp
färdigställdes 2019. Sträckan Kvarntorp-Almbro ska byggas om till mötesfri landsväg
med 100 km/tim som referenshastighet. Arbetet startade våren 2021. Objektet har belastat
två tidigare länsplaner med kostnader. Totalt kostar projektet 243 mnkr varav 57 mnkr har
finansierats genom extra stöd för mittseparering från Nationell plan.
6.1.2 Riksväg 63, Förbifart Hjulsjö, 75 mnkr
Riksväg 63 mellan Hällefors och Kopparberg är ett viktigt stråk för godstransporter
genom norra länsdelen, från Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län och vidare mot
Värmland och Karlstad. Objektet ingick i länstransportplan 2014–2025 samt 2018-2029.
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Förbifart Hjulsjö innebär en restidsminskning och förbättrad trafiksäkerhet på sträckan, då
det både ökar möjligheten att hålla jämn hastighet och möjligheten till omkörningar.
Arbetet har tidigarelagts tack vare ökat utrymme i budget och byggstart skedde 2020.
Objektet har belastat tidigare länsplaner med kostnader. Totalt kostar projektet 100 mnkr.

6.2

Mindre åtgärder på regionalt vägnät

6.2.1 Kollektivtrafik, 80 mnkr
Ett av de transportpolitiska målen är att uppnå ett jämlikt och jämställt transportsystem.
Det huvudsakliga målet för allmän kollektivtrafik är att uppnå en ökad marknadsandel av
de motoriserade resorna som genomförs. För att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken
behöver åtgärder göras för att fler ska ha säker tillgång till bytesnoder som hållplatser och
stationer. En infrastruktur i form av hållplatser och vägar till och från dessa som är fysiskt
tillgängliga skapar möjlighet att kombinera olika transportslag, vilket stärker
kollektivtrafikens attraktivitet ur ett hela resan-perspektiv med kunden i fokus.
För att stärka kollektivtrafikens attraktivitet i hela länet samt för att effektivisera
trafikeringen behövs därför åtgärder av mindre karaktär som stärker hela resan.
Åtgärderna som planeras ska höja trafiksäkerhet och tillgänglighet till kollektivtrafikens
hållplatser och bytespunkter. Åtgärderna kan oftast genomföras utan att ta fram vägplan.
Exempel på åtgärder som kan göras:
 Standardhöjning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser
 Utveckling av bytespunkter, till exempel pendlarparkeringar
 Åtgärder för effektivare omlopp som minskar körtider, exempelvis förbättrade
vändplatser för bussar i linjetrafik
6.2.2 Cykel, 244 mnkr
Det övergripande transportpolitiska målet handlar om att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Cykeln är det mest samhällsekonomiskt lönsamma
transportmedlet enligt kostnadsnyttoanalyser, mycket tack vare de positiva
folkhälsoaspekterna. Den är därför ett prioriterat trafikslag för att uppnå ett hållbart
transportsystem.
Vägnätet för cykel är i dag bristfälligt och behöver förbättras. Cykelvägar har en viktig
funktion för arbetspendling och skolresor med cykel men fungerar också som en säker
infrastruktur för att genomföra kortare resor lokalt eller vidare med andra färdmedel som
buss eller tåg.
Cykelåtgärder genomförs vid behov efter rekommendation i åtgärdsvalsstudier och i
dialog med Trafikverket och berörda kommuner. Trafikverket ska i sin verksamhetsplan
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prioritera utredningar för cykelvägar utifrån bristlista i den regionala cykelplanen för
Örebro län.
Mindre åtgärder som bidrar till att stärka kollektivtrafiken och/eller ökar trafiksäkerheten i
korsningspunkter med bilar och lastbilar kommer att prioriteras tillsammans med
utbyggnad av nya cykelvägar. I cykelpotten finns utrymme för både större och mindre
åtgärder, utöver de som redan är planerade och listas nedan.
Grythyttan-Hällefors, 36 mnkr
Det finns en vägplan för cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors och cykelvägen
beräknas att öppna för trafik år 2023. Kostnader har belastat tidigare länsplan och objektet
kostar totalt 49 mnkr.
Sannahed-Ralavägen, 25 mnkr
Vägplanearbete pågår för gång- och cykelväg Sannahed-Ralavägen. Det är en saknad länk
i cykelvägnätet och objektet kommer att bidra till en separat cykelförbindelse mellan
Hallsberg och Kumla, via Sannahed.
Norra Bro-Almbro, 35 mnkr
Vägplanearbete pågår för Norra Bro-Almbro. Cykelvägen kommer tillsammans med
satsningar från Örebro kommun och det större vägobjektet Kvarntorp-Almbro göra det
möjligt att cykla på separat cykelväg från Örebro till Gällersta.
Stöd till regionala cykelvägar i Nationell plan
Medel som eventuellt frigörs i cykelpotten via Nationella planens stöd till statliga
cykelvägar kommer att läggas på att bygga mer cykelinfrastruktur utifrån
prioriteringslistan i den regionala cykelplanen för Örebro län.
6.2.3 Trafiksäkerhet, 150 mnkr
Under tidigare planperioder har det genomförts stora satsningar på att höja trafiksäkerhet
och framkomlighet längs regionalt viktiga stråk. Trots det finns det flera sträckor i länet
som har brister när det gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. Stråken har en viktig
funktion i länet för godstransporter, arbetspendling och kollektivtrafik men har inte lika
stora trafikmängder som de vägar som redan åtgärdats. För några av stråken finns
åtgärdsvalsstudier gjorda men vissa av dessa kräver en översyn innan åtgärder kan
genomföras.
De åtgärder som främst kommer att genomföras under planperioden är enklare åtgärder
för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet, som att räta ut kurvor, göra åtgärder vid
sidan om vägen, eliminera flaskhalsar, trafiksäkra tätortsgenomfarter, göra åtgärder vid
korsningar med mera. En inriktning för arbetet är att vägarna ska ha jämna hastigheter och
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de stråk som bedöms viktigast för godstransporter ska ha hastigheten 80 km/tim som
minimum. Åtgärder bör genomföras i stråk och noder enligt prioriteringsordningen nedan
och genom paketering av åtgärder.
1. Länsväg 204, Fjugesta-Lanna
Åtgärder enligt genomförd åtgärdsvalsstudie. Flera åtgärder har redan genomförts med
mål att höja standarden på befintlig 80-väg, men en översyn och genomförande av
åtgärder vid den södra infarten till Fjugesta återstår. Utöver det kommer behov av
cykelväg att diskuteras vidare med kommunen och Trafikverket.
2. Länsväg 207, Örebro-Odensbacken
Åtgärder enligt genomförd åtgärdsvalsstudie. Åtgärder innebär trafiksäkerhetsåtgärder för
en säker 80-väg och säkerhetsåtgärder i tätorterna. Utöver det ska hållplatser för
kollektivtrafik rustas upp och cykelväg byggas i etapper längs stråket.
3. Länsväg 244, Lilla Mon-Gyttorp
Åtgärder enligt åtgärdsvalsstudie. Länsväg 244 är ett stråk för framförallt arbetspendling
och är viktigt för nordvästra länsdelens tillgänglighet till Örebro. Vägen ska förbättras
som 80-väg med upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser, byggnation av
saknade cykellänkar och utbyggnad av pendlarparkeringar samt en större ombyggnation
av trafikplats Nora, som är utformad för vänstertrafik. De åtgärder som är föreslagna i
åtgärdsvalsstudie för en trafiksäker och tillgänglig 80-väg behöver även göras inför en
möjlig framtida ombyggnation till mötesfri landsväg.
Det kan på sikt vara rimligt att bygga ut väg 244 till mötesfri landsväg, men så länge
trafiken i sambandet mellan Örebro och länets norra kommuner ”fastnar” i köer på väg 50
mellan Kvinnersta och trafikplats Norrplan på E18 i Örebro bör andra satsningar
prioriteras före. Pengar ämnade för Örebro Södra har flyttats till åtgärder på väg 50 i
Örebro delvis med anledning av detta. Vidare utredning av åtgärder på väg 50 ska göras
innan åtgärder kan beställas. Behovet av mötesfri landsväg på väg 244 bör därför ses över
när kapacitetshöjande åtgärder för väg 50 och E18 är planerade och/eller genomförda. Då
kan vi även utvärdera effekter av coronapandemin och digitaliseringens utveckling samt
värdera åtgärder kopplade till klimatförändringar. Behovet bör ses över ihop med frågan
om en pendeltågsstation i Hovsta och en upprustning av Norabanan, vilken kan vara
aktuell om Nobelbanan byggs mellan Örebro och Kristinehamn.
4. Länsväg 529 och 641, Östansjö-Hallsberg-Kumla
Åtgärder enligt genomförda åtgärdsvalsstudier som innebär en jämnare hastighet och
anpassade trafiksäkerhetsåtgärder i hela stråket. Vissa åtgärder ligger på kommunalt
vägnät och dessa har kommunerna Kumla och Hallsberg ansvar för att finansiera och
genomföra.
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6.3

Utvecklingsåtgärder

Tanken med potten är att snabbt kunna svara upp mot behov som uppstår och därför ska
medlen för utvecklingsåtgärder främst användas till:
 utredning av prioriterade brister
 åtgärder som är av betydelse för regionens näringsliv som inte är kända just nu samt
 till samfinansiering av objekt i nationell plan som är av regional betydelse.
6.3.1 Utvecklingspott, 16 mnkr
Pengarna i den här potten ska främst gå till finansiering och medfinansiering av hittills
okända åtgärder som är av regional betydelse. Potten ska även användas till utredningar
av prioriterade brister och behov enligt lista nedan och i den regionala cykelplanen. För
att bli ett namngivet objekt i länsplanen är huvudprincipen att bristen redan ska ha
genomgått en åtgärdsvalsstudie med utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Därefter görs ett
ställningstagande av deltagande parter för val av åtgärder.
Region Örebro län har, tillsammans med flera andra länsplaneupprättare, tidigare önskat
göra separata steg 1- och steg 2-åtgärder med hjälp av länsplanen. I nuläget kan endast
vissa steg 1- och steg 2-åtgärder genomföras i byggskede. Om en ändring av förordningen
gör detta möjligt under planperioden ska utvecklingspotten användas för genomförande av
steg 1- och 2-åtgärder.
6.3.2 Prioriterade brister
Prioriterade brister och behov för utredningar i stråk är:
1. Regionbussarnas framkomlighet
Körtiden för bussar inom tätort är oproportionerligt stor i jämförelse med restiden på
resten av sträckan. Utredning av åtgärder för att höja regionbussarnas framkomlighet i
tätort bör genomföras under planperiodens första år. Bristen behöver utredas tillsammans
med väghållare längs de aktuella stråken. För åtgärder är Örebro tätort prioriterat. Se
vidare under avsnitt Statlig medfinansiering.
2. Riksväg 52 E20-Odensbacken
Riksväg 52 är ett viktigt mellanregionalt stråk för vilken en förenklad åtgärdsvals
studie genomfördes 2014. Utredningen gjordes inte förutsättningslöst, utan utredningens
utgångspunkt var åtgärder som skulle främja målstandarden 100 km/h, som var ett mål i
länsplanen för 2014-2025. Både näringslivets och barnens perspektiv saknades dessutom i
utredningen. Åtgärder som föreslogs i utredningen bedöms inte ha prövats tillräckligt
utifrån fyrstegsprincipen och därför har vi inte kunnat motivera en beställning av åtgärder
i varken länsplan för 2018-2029 eller 2022-2033. Vägen behöver utredas på nytt under
planperiodens första tre år för att ha föreslagna åtgärder som beslutsunderlag till 2026 års
planrevidering.
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3. Riksväg 63 Hällefors och Kopparberg tätorter
Riksväg 63 är ett viktigt mellanregionalt stråk där stora delar av sträckan har åtgärdats och
andra kommer att åtgärdas. Brister som kvarstår är trafiksäkerhet, tillgänglighet och
framkomlighet i Hällefors och Kopparberg tätorter.
4. Almbro, Svennevad, Pålsboda och Ekeby tätorter
I samband med ombyggnad av riksväg 51 har problem med trafiksäkerheten i Almbro och
Svennevad har uppdagats. Utredningar för att höja trafiksäkerhet och öka tillgängligheten
i tätorterna ska genomföras. Det finns även anledning att titta på Ekeby och Pålsboda som
fått effekter av ombyggnationen.
5. Väg 244 Hällefors-Nora
Väg 244 är utredd mellan Lilla Mon och Gyttorp. Sträckan mellan Grythyttan och
Hällefors rustas upp i samband med byggnation av ny cykelväg. Trafiksäkerhet och
framkomlighet behöver utredas på den sträcka som ännu inte är utredd mellan Gyttorp
och Grythyttan med fokus på i första hand trafiksäkerhet.
6. Länsväg 831 och 840, Frövi tätort
Som konsekvens av utvecklingen av Billerud Korsnäs pappersbruk och ombyggnation av
Frövi bangård behöver trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet i Frövi tätort
utredas för den godstrafik som färdas på väg. Målet är att öka attraktiviteten i tätorten för
både invånare och näringsliv.
7. Länsväg 205, Askersund-Degerfors-Karlskoga-Hällefors
Länsväg 205 ska som stråk i sin helhet utredas på sikt, men i första hand kommer
Degerfors tätort att prioriteras. Anledningen är den osäkra trafiksituationen centralt i
tätorten i kombination med framkomlighetsproblem för regionbussar och
utvecklingsplaner centralt i Degerfors.
8. Genom-/förbifart Nora
En översyn av trafiksituationen i Nora behövs för att förbättra den lokala trafikmiljön. Ett
problem är att godstransporter åker genom Nora tätort istället för att åka runt staden vilket
ger både bullerproblematik i den lokala miljön och framkomlighetsproblem för
godstransporterna.
9. Länsväg 249, Lindesberg – E20
Väg 249 utreddes 2013 i en förenklad åtgärdsvalsstudie. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder
har genomförts men på sikt kommer vägen behöva utredas igen för att täcka de perspektiv
som inte togs med i den förenklade studien. Vägen är viktig för kollektivtrafik med buss.
10 Länsväg 243, Karlskoga – Nora
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Väg 243 utreddes 2013 i en förenklad åtgärdsvalsstudie. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder
har genomförts men på sikt kommer vägen behöva utredas igen för att täcka de perspektiv
som inte togs med i den förenklade studien. Vägen är viktig för kollektivtrafik med buss.
Cykelvägar
För prioriterade brister av cykelvägar, se Regional cykelplan för Örebro län.
6.3.3 Finmaskigt vägnät, 30 mnkr
I länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 är det finmaskiga vägnätet, länets
mindre statliga vägar, prioriterat för utredning och en första studie har genomförts.
Vägtyperna det handlar om är asfaltsvägar med max 500 i årsdygnsmedeltrafik eller
grusvägar. I studien har länets kommuner, Trafikverket och Svealandstrafiken involverats.
En vidare utredning ska göras år 1-3 denna planperiod för att prioritera vilka vägar som
ska åtgärdas. Åtgärder ska sedan göras utan enligt prioritering att ta fram vägplan.
6.3.4 Samfinansiering av åtgärder i nationell plan
Godsstråket genom Bergslagen, Frövi bangård, 23 mnkr
2015 fattade Region Örebro län beslut tillsammans med Lindesbergs kommun och
Trafikverket om att finansiera en ombyggnation av Frövi bangård. Behovet uppstod i
samband med investeringar som leder till kraftig produktionsökning vid Frövifors bruk
och en önskan att transporter till bruket skulle gå på järnväg istället för med lastbil. 23
miljoner kronor är avsatta till samfinansiering av ombyggnationen av Frövi
bangård tillsammans med Lindesbergs kommun och Trafikverkets
nationella plan för transportsystemet. I länsplan för regional transportinfrastruktur 20182029 avsattes 31 miljoner kronor. Den summan har minskats tack vare att Trafikverket
tagit kostnaden för att ta fram en järnvägsplan i det nationella objektet Frövi bangård som
finansieras av Nationell plan för transportinfrastruktur.
Väg 50, framkomlighet för kollektivtrafik mellan trafikplats Norrplan och
Kvinnerstarondellen, 20 mnkr
Åtgärdsvalsstudien E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro visade stora
kapacitetsbrister på väg 50 mellan trafikplats Norrplan och Kvinnersta där lokal trafik
”bromsar” genomgående godstrafik och kollektivtrafik, särskilt i rusningstid. Utredningen
visade potential i att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken längs sträckan som
är in- och utfart för regionbussar till de fyra norra kommunerna i länet samt en sträcka där
linjebussar i stadstrafik trafikerar. Kommunala planer för exploatering finns i området
kring riksväg 50 och trafiken beräknas därför öka på sträckan och ytterligare försämra
framkomligheten för kollektivtrafik och gods. En fördjupad utredning ska göras de
närmsta åren med fokus på hållbart resande tillsammans med Örebro kommun och
Trafikverket. Huvudfinansiär för åtgärder på vägen är Trafikverket genom Nationell plan.
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I länsplanen avsätts pengar på en nationell väg för att stråket är mycket viktigt för
kollektivtrafiken och en naturlig förlängning av framtida planerade etapper för snabbussar
(BRT) i Örebro. Utredningen avgör dock vilka åtgärder som är aktuella. Det kan innebära
busskörfält, signalprioritering i korsningar och förbättrade hållplatsutformningar. Målet är
att göra kollektivtrafiken mer attraktiv i stråket genom att fokusera på åtgärder som gör
bussen mer attraktiv genom ökad pålitlighet, minskad restid och ökade förutsättningar för
högre turtäthet i framtiden. Åtgärderna ska ha en trafikslagsövergripande verkan vilket
innebär att åtgärder ska förbättra trafiksituationen för all övrig trafik.
Pengarna som avsätts var tidigare ämnade för åtgärder vid Örebro Södra men har flyttats
för att åtgärderna på järnvägsstationen ligger långt fram i tid, enligt Trafikverket.
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6.4

Statlig medfinansiering

6.4.1 Strukturförändrande kollektivtrafiksatsningar
För att nå målen om minskad klimatpåverkan i den regionala utvecklingsstrategin, det
regionala trafikförsörjningsprogrammet och energi- och klimatprogrammet krävs att fler
länsbor väljer kollektivtrafiken framför bilen. Då behövs en satsning på kollektivtrafiken
och dess infrastruktur för att den ska bli attraktiv och konkurrenskraftig gentemot bilen.
Planeringen och användningen av infrastrukturen
måste förändras på sådant sätt att resandet påverkas på ett strukturellt plan. Flertalet av
dessa strukturförändrande kollektivtrafiksatsningar berör flera aktörer och
planeringsnivåer och förutsätter en samfinansiering mellan länstransportplanen, nationell
plan och kommunala medel.
Den regionala utvecklingen är beroende av arbetspendling och fungerande
kompetensförsörjning. Trenden har varit att allt fler reser mer och längre till arbete och
studier. För att detta ska vara möjligt ur ett hållbarhetsperspektiv måste mer av det dagliga
resandet ske med kollektivtrafik och därför är det angeläget att korta restiderna och öka
tillgänglighet med kollektivtrafik från hela länet till Örebro och dess funktioner med
universitetssjukhus, universitet och arbetstillfällen. Därför prioriteras medfinansiering av
att utveckla kollektivtrafiken i Örebro i riktning mot så kallad Bus rapid transit (BRT)
samt medfinansiering för att höja regionbussarnas framkomlighet i tätort, där åtgärder i
Örebro är prioriterade först.
Kapacitetsstark kollektivtrafik i Örebro, 90 mnkr
Region Örebro län har tillsammans med Örebro kommun tagit fram en utredning och
genomförandeplan för ett så kallat Bus rapid transit-system (BRT), ett system för
snabbussar i Örebro stad. I dag är stadstrafiken i Örebro en av Sveriges långsammaste och
BRT har potential att öka kollektivtrafikresandet på ett betydande sätt i Örebro. BRTåtgärden har också effekter på bostadsbyggandet, då det längs den planerade sträckningen
kommer att byggas cirka 2 730 nya bostäder inom perioden för länsplanen.
Genomförandet av BRT i Örebro sker i etapper och finansieringen bör ske både via
kommunala medel och via länsplanen. Örebro kommun planerar också att söka
stadsmiljöavtal för byggandet av ett BRT-system. Länsplanen kan samfinansiera
byggandet av den första etappen av BRT-systemet med högst 125 miljoner kronor, varav
en del medel redan använts under 2021 och resterande medel kommer användas under
kommande planperiod.
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Regionbussarnas framkomlighet, 50 mnkr
Körtiden för regionbussar inom tätort är oproportionerligt stor i jämförelse med restiden
på resten av sträckan. Dessa brister är tydliga i bland annat Örebro tätort där många
resenärer upplever att bussen ”sitter fast” i trafiken in och ut ur Örebro. Örebro är också
ett nav i det regionala kollektivtrafiksystemet och åtgärder för att höja regionbussarnas
framkomlighet till Örebro resecentrum är därför prioriterat. Liknande åtgärder kan
komma att bli aktuella även i andra tätorter i länet framöver.
Att höja bussarnas framkomlighet i Örebro skulle stärka bussarnas attraktivitet och
restidskvot gentemot bilen. En utredning av brister och behov för regionbussarnas
framkomlighet i Örebro, främst på Södra infarten samt riksväg 50 från Norrplan och in
mot resecentrum, bör färdigställas under planperiodens tidigare år. Utredningen bör tas
fram i samarbete med Örebro kommun eftersom sträckorna till största del är kommunala,
men bör även inkludera relevant regional och nationell infrastruktur. Kopplat till de
behov som pekats ut på riksväg 50 i genomförd åtgärdsvalsstudie bör även Trafikverket
involveras.
Region Örebro län och Örebro kommun planerar dessutom för nytt stadslinjenät där
Örebro C och Örebro Södra pekas ut som huvudsakliga målpunkter. Därför behöver
medel prioriteras för åtgärder där.
Medfinansiering av kommunala åtgärder, 150 mnkr
I länsplanen 2022–2033 avsätts totalt 150 miljoner kronor under planperioden till
medfinansiering av kommunala åtgärder för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik och
cykel. Länets kommuner kan söka medfinansiering av åtgärder på kommunal infrastruktur
i enlighet med förordning SFS 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar med mera. Prioritering av vilka kommunala åtgärder som ska
få medfinansiering sker i en årlig process i dialog med kommuner och Trafikverket.
Åtgärderna bör ligga i linje med länsplanens övergripande mål samt övriga relevanta
regionala och nationella mål och planer. Satsningarna på att öka tillgänglighet till skolor
och koppla ihop kollektivtrafik med andra transportmedel bättre kan med fördel göras
med hjälp av denna pott.
Medfinansiering av investeringar på det enskilda vägnätet, 15 mnkr
Det finns möjlighet för enskilda väghållare att få bidrag med högst 50 procent till vissa
investeringar i det enskilda vägnätet, exempelvis för byte/bygge av broar eller
nybyggnation av enskild väg. Trafikverket ansvarar för hantering av ansökningar och
prioritering av medel efter dialog med Region Örebro län. Totalt avsätts 15 miljoner
kronor till medfinansiering av investeringar i det enskilda vägnätet under planperioden.
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6.5

Planeringsutrymme, 91 mnkr

Det kan hända att ett objekt blir så kostsamt att det börjar tränga ut andra objekt och då
krävs en omprioritering i länsplanens genomförande och en teknisk justering av
länsplanen. Planeringsutrymmet finns till för att kunna hantera kostnadsfördyringar i de
större objekten utan att påverka övriga satsningar. Om det inte skulle bli några
kostnadsfördyringar i de planerade objekten ska pengarna i första hand användas till
mindre åtgärder för cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet på det statliga regionala
vägnätet.
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Viktiga ändringar i Kapitel 7
Alla åtgärdsområden har i planförslaget mer pengar än
tidigare, förutom ”Större vägombyggnationer”.

7.

Ekonomisk fördelning
av planen

7.1

Fördelning över planperioden

Planeringsutrymmet behålls.
En jämförelse med tidigare länsplaner av hur medel
prioriterats är tillagd så utvecklingen kan följas.

I tabellen ser du länsplanens fördelning på objekt och åtgärdsområde över tid. I tabellen
finns tre kolumner med en indelning av pengar i den tolvåriga planen. Länsplanens år 1-3
innehåller pengar för åtgärder som är aktuella för genomförande där till exempel eventuell
vägplan tagits fram. År 4-6 innehåller pengar för sådant som är prioriterat sedan tidigare
och åtgärder är på gång, där exempelvis vägplanearbete pågår. År 7-12 är den del av
länsplanen där pengar placeras för att visa vilka objekt som är viktigast att utreda.
Pengarna kan prioriteras om vid nästa planrevidering.
I förhållande till de preliminära planramarna är planen framtung under planens år 1-3.
Detta beror på att Kvarntorp-Almbro försenats och att förbifart Hjulsjö tidigarelagts, tack
vare pengar från Nationell plan för bygge av mötesfria vägar. Även projektet för
snabbussar i Örebro är framflyttat tidsmässigt och bidrar till detta.
Många av de trafiksäkerhetsåtgärder som planerats in för genomförande ligger under åren
4-6. Kollektivtrafikåtgärderna är planerade i detalj för de första tre åren men därefter blir
det mer utrymme för att använda potten fritt mellan de två senare perioderna för att
tillgänglighetsanpassa hållplatser, anpassa körvägar, utveckla bytespunkter med mera.
De största cykelåtgärderna som är planerade ligger för genomförande år 1-3 och
vägplanearbete inför genomförande år 4-6. Anledningen är att det planeringsutrymme
som fanns i länsplanen för åren 2018-2029 bland annat gick till att finansiera
cykelobjekten Sannahed-Ralavägen och Norra Bro-Almbro, utöver att hantera
kostnadsfördyringar.
Sam- och medfinansiering av större åtgärder på nationell respektive kommunal
infrastruktur är fördelad över tid enligt de avsiktsförklaringar som finns mellan berörda
parter. I utvecklingspotten finns pengar till utredningar för alla år och där ingår även
åtgärder på det mindre statliga vägnätet. Pengarna för åtgärder ligger i slutet av
planperioden.
Trafikverket ska utforma ett stöd till regionala cykelvägar. Det arbetet är inte färdigt.
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Örebro län
Planram

År 1-3

År 4-6

År 7-12

1 161

Större vägombyggnationer

202

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Riksväg 51 Kvarntorp-Almbro

127

127

Riksväg 63 Förbifart Hjulsjö

75

75

Kollektivtrafik

80

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Mindre kollektivtrafikåtgärder

80

12

26

42

Trafiksäkerhet

150

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Mindre TS-åtgärder

150

18

46

86

Cykel, regionalt vägnät

244

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Grythyttan-Hällefors

36

36

Norra Bro-Almbro

34

34

Sannahed-Ralavägen

24

24

Cykelåtgärder (pott)

150

Utvecklingsåtgärder

89

Samfinansiering av nationell plan

43

Frövi bangård (cykelbro)

23

Kollektivtrafikprioritering väg 50

20

Utvecklingspotten

46

Finmaskigt vägnät

30

Pott

16

2

6

8

305

År 1-3

År 4-6

År 7-12

Snabbussar Örebro (BRT)

90

70

20

Regionbussarnas framkomlighet

50

Statlig medfinansiering

Mindre åtgärder, kommunal
infrastruktur

7

25

118

År 1-3

År 4-6

År 7-12

23
20
År 1-3

År 4-6

År 7-12
30

17

33

150

31

35

84

15

3

3

9

1 070

381

259

430

Planeringsutrymme, ca 7%

91

10

22

59

Medfinansiering från Nationell plan
mötesfria vägar

37

Medfinansiering från Nationell plan
cykelvägar

?

Enskilda vägar

Totalt
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7.2

Fördelning mellan åtgärdsområden

I figur 9 nedan visas fördelningen av pengar mellan åtgärdsområden. Större
vägombyggnationer är ett område där man i projekten tar ett helhetsgrepp på vägmiljön
och gör åtgärder för väg, kollektivtrafik och cykel. De åtgärder i länsplanen som finns i
detta område omfattar totalt 202 miljoner kronor där Förbifart Hjulsjö och KvarntorpAlmbro är beslutade i tidigare plan. Planen innehåller också mindre
kollektivtrafikåtgärder (sju procent) och mindre trafiksäkerhetsåtgärder (13 procent) på
det regionala vägnätet. 21 procent av planen används för cykelåtgärder där GrythyttanHällefors är ett objekt från tidigare plan medan Norra Bro-Almbro och SannahedRalavägen är nya objekt. Åtta procent går till utvecklingsåtgärder där åtgärder på
finmaskigt vägnät, utredningar, plötsliga åtgärder och cykelbro vid Frövi station ingår.
305 mnkr (26 procent) läggs på att medfinansiera kommunal och enskild infrastruktur. I
planen finns 91 mnkr som inte är fördelade på åtgärder och potter och kommer användas
som ett planeringsutrymme och buffert för att hantera kostnadsförändringar eller akuta
behov eller mindre åtgärder. I framtagande av kommande länsplaner avgörs vad
resterande medel ska användas till.

Länsplan 2022-2033, fördelning på åtgärdsområden

8%

17%
7%

26%

13%
8%
21%

Större vägombyggnationer
Kollektivtrafikåtgärder
Trafiksäkerhetsåtgärder
Cykelåtgärder
Utvecklingsåtgärder
Statlig medfinansiering
Planeringsutrymme

Figur 9. Procentuell fördelning av planramar i länsplan för 2022-2033 på åtgärdsområden
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Figur 10. Jämförelse mellan de tre senaste länsplanerna. Samma legend som i föregående figur.

7.3

Fördelning mellan trafikslag

Att påstå att en åtgärd enbart har effekter och nyttor på ett trafikslag är att förenkla
verkligheten och bortse från det samspel som finns mellan trafikanter och de sekundära
effekter som kan uppstå på grund av åtgärderna. I större vägombyggnationer ryms till
exempel också åtgärder för kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. I figur 11 visas
fördelningen av pengar mellan trafikslag.

Länsplan 2022-2033, fördelning på trafikslag

24%
34%
0%

Vägåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder
Cykelåtgärder
Järnvägsåtgärder
Medel som inte går att
härleda till ett trafikslag

21%
21%

Figur 11. Procentuell fördelning av planramar i länsplan 2022-2033 fördelat på trafikslag.

Fördelat på trafikslag läggs cirka 397 miljoner på vägåtgärder i form av större
vägombyggnationer, mindre trafiksäkerhetsåtgärder, satsning på finmaskigt vägnät samt
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medfinansiering av enskilt vägnät. Det utgör 34 procent av den totala planramen. 240
miljoner läggs på kollektivtrafikåtgärder där åtgärderna främst består av större satsningar i
Örebro tätort och mindre åtgärder längs med regionalt vägnät men också en satsning på
väg 50 i Örebro. Cykelåtgärder finns både i cykelpotten och i de enskilda cykelobjekten
och dit kan 244 mnkr härledas. Både vad gäller kollektivtrafikåtgärder och cykelåtgärder
är det svårt att bedöma den exakta slutsumman, eftersom fördelningen mellan trafikslag i
potten för statlig medfinansiering beror på vilka objekt kommunerna söker stöd för. Större
vägombyggnationer kommer också innehålla åtgärder för kollektivtrafik och cykel,
liksom att åtgärder i trafiksäkerhetspotten kan komma att gynna kollektivtrafikresenärer
och oskyddade trafikanter. Objektet Frövi bangård innebär en cykelbro men gynnar både
cyklister och dem som reser med buss och tåg eftersom cykelbron kommer användas som
plattformsanslutning i framtiden. Därför går det inte att specifikt säga att den gynnar
enbart ett trafikslag. I denna plan läggs inga medel på järnvägsåtgärder.

7.4

Sam- och medfinansiering

I figur 8 visas fördelningen mellan huvudmannaskap. Majoriteten av planen är fördelad
till åtgärder på regional infrastruktur. Totalt 30 procent av planen går till att medfinansiera
åtgärder på nationell, kommunal och enskild infrastruktur. Detta är ett uttryck för att
åtgärder som utvecklar tillgängligheten i länet inte enbart behövs i den regionala
infrastrukturen.

Länsplan 2022-2033, fördelning på huvudmannaskap
4%
9%
25%

Samfinansiering av
nationell plan
Statlig medfinansiering av
kommunal infrastruktur
Statlig medfinansiering av
enskilda vägar
Åtgärder på regional
infrastuktur

61%

Medel som inte går att
härleda till ett trafikslag

1%

Figur 12. Procentuell fördelning av planramar i länsplan 2022-2033 på huvudmannaskap för åtgärd.
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Viktiga ändringar i Kapitel 8
Inga större förändringar kan skrivas förrän andra
planer är beslutade.

8.

Samband med
nationell plan och grannlänens planer

8.1

Nationell plan

Stycke uppdateras när nationell plan är beslutad.
Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 innehåller åtgärder på järnvägsnätet
och riksväg 50, som kommer leda till ökad kapacitet och bättre fungerande förbindelser i
länets nationella stråk. De aktuella större vägåtgärder som ingår i länsplanen kompletterar
eller ansluter till det nationella vägnätet. Länsplanen ger förutsättningar att helt eller
delvis finansiera åtgärder på järnväg.
Den nationella planen kan också leda till behov av finansiering av åtgärder för en bättre
kollektivtrafik med länsplanemedel, till exempel resecentrum och busshållplatser. Det
gäller exempelvis bangårdsombyggnader i Laxå och Frövi, personbangården i Hallsberg,
kapacitetsåtgärder på Godsstråket genom Bergslagen samt utbyggnad av mötesseparering
på riksväg 50.
I länsplanen avsätts medel för att samfinansiera åtgärder på nationell infrastruktur.
Åtgärder på nationell infrastruktur som ska samfinansieras av länsplanen är ombyggnad
av Frövi bangård samt åtgärder på väg 50 i Örebro. Det kan även bli aktuellt att
samfinansiera åtgärder på eller i anslutning till E18/E20/väg 50 genom Örebro i syfte att
förbättra regionbussarnas framkomlighet i Örebro tätort.

8.2

Grannlänens planer

Uppdateras inför beslutsversion av planen.
Dalarnas län
Örebro län och Dalarnas län binds samman av riksväg 50 och Bergslagsbanan samt ett
antal mindre regionala vägar.
Sörmlands län
Örebro län och Södermanlands län binds samman av E20, riksväg 52, Västra stambanan
samt ett antal mindre regionala vägar.
Västra Götalands län
Örebro län och Västra Götalands län binds samman av Västra stambanan, E20 och den
regionala vägen riksväg 49 samt ytterligare några mindre regionala vägar.
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Värmlands län
Örebro län och Värmlands län binds samman av E18, Värmlandsbanan, Bergslagsbanan
och de två regionala vägarna riksväg 63 och länsväg 237.
Västmanlands län
Örebro län och Västmanlands län binds samman av E18/E20, Mälarbanan, Godsstråket
genom Bergslagen, riksväg 68, länsväg 249 samt ett antal mindre regionala vägar.
Östergötlands län
Örebro län och Östergötlands län binds samman av riksväg 50 och 51, Godsstråket genom
Bergslagen samt några mindre regionala vägar.
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Viktiga ändringar i Kapitel 9

9.

Effektbeskrivning

9.1

Strategisk
hållbarhetsbedömning

Precis som i länsplan 2018-2029 ska effekter på
bostadsbyggande redovisas. Texten är uppdaterad.
En strategisk hållbarhetsbedömning har genomförts. En
social konsekvensbedömning är tillagd och kompletterar
den lagstadgade strategiska miljöbedömningen.

Nedan följer en sammanfattning av den samlade effektbedömningen av planens bidrag till
de mål anges som relevanta i bilaga 1 Mål och planer som påverkar länsplanen.
Bedömningen är en strategisk hållbarhetsbedömning genomförd av Trivector. I processen
med att ta fram hållbarhetsbedömningen har avgränsningssamråd hållits, en bedömning av
tre olika planalternativ har genomförts och nu har även en bedömning av remissversionen
gjorts. Rapporten finns i sin helhet i bilaga 4.
Den strategiska hållbarhetsbedömningen består av två delar:
 en strategisk miljöbedömning som enligt 6 kap Miljöbalken ska tas fram eftersom
planen antas medföra betydande miljöpåverkan.
 en social konsekvensbeskrivning som beskriver hur transportplaneringen kan
tillgodose olika befolkningsgruppers förutsättningar och behov.
Åtgärder som finansieras av länsplanen ska ha föregåtts av en utredning i form av
exempelvis en åtgärdsvalsstudie. I framtagandet av denna länsplan har alla åtgärder som
föreslagits i utredningar rekommenderats som alternativ och fått plats inom befintlig
budget. Därför har hållbarhetsbedömningen inte påverkat val av åtgärder i planalternativet
utan snarare påverkat storleken av potter och därmed inriktningen av länsplanen under år
sju till tolv. Indirekt har hållbarhetsbedömningen därför påverkat prioriteringar av brister
och därmed valet av utredningar som föreslås bli genomförda kommande år.
9.1.1 Bedömning av effekter
Konsekvensbedömningen visar att planalternativet i stor utsträckning bidrar till positiva
effekter, alternativt neutrala effekter, i förhållande till måluppfyllnad av framför allt det
transportpolitiska funktionsmålet. Detta gäller särskilt för kollektivtrafikåtgärder,
cykelåtgärder på det regionala vägnätet samt statlig medfinansiering till
kollektivtrafikåtgärder, och då gäller det framför allt ett positivt bidrag till fokusområdena
medborgarnas resor, tillgänglighet regionalt, jämställdhet, personer med
funktionsnedsättning, barnperspektiv, äldreperspektiv och jämlikhet (sociala aspekterna
inkludering och sammanhållning). Samma åtgärder bidrar generellt i positiv riktning
avseende det transportpolitiska hänsynsmålet och fokusområdena klimat, hälsa, landskap
och trafiksäkerhet. Cykelåtgärder på det regionala vägnätet bidrar dock till utsläpp i
byggskedet.
När det gäller större vägombyggnader bidrar de i positiv riktning avseende exempelvis
fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter och tillgänglighet regionalt,
samt trafiksäkerhet, men påverkan är neutral avseende flera av de sociala aspekterna,
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såsom inkludering och sammanhållning. Påverkan är dock i allt väsentligt negativ
avseende klimat och landskap.
Då planalternativ 2022-2033 och nollalternativet (inriktning för Länsplan 2018-2029)
jämförs kan det konstateras att planalternativet i större utsträckning bidrar positivt till det
transportpolitiska funktionsmålet om tillgänglighet och dess fokusområden jämställd-het,
personer med funktionsnedsättning, barnperspektiv och äldreperspektiv. När det gäller
fokusområdet jämlikhet (sociala aspekterna inkludering och samman-hållning) är
påverkan ungefär lika.
Skillnaderna mellan planalternativet och nollalternativet är dock ganska stora avseende
det transportpolitiska hänsynsmålet och fokusområdena klimat, hälsa och landskap där
den negativa påverkan är större i nollalternativet.
En stor del av medlen i länsplanen går till de så kallade potterna där kommuner under
planperiodens gång kan ansöka om medel. Effekterna av länsplanen kommer att bero av
hur de medel som är avsatta till potterna delas ut till kommunerna. Generellt kan sägas att
en större satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik kommer att bidra
till en mer transportsnål och energieffektiv tillgänglighet. Detta i sin tur minskar
klimatpåverkan och kan ge bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet. Med avseende på
social hållbarhet förbättrar dessa typer av åtgärder också för en större grupp människor då
gång-, cykel- och kollektivtrafiksystem är öppna för en större del av befolkningen är än
vad biltrafiksystemet är. För att nå en hög tillgänglighet geografiskt och demografiskt är
det viktigt att arbeta med både infrastruktur och användarvänlighet. Väljer man att
prioritera åtgärder för ökad framkomlighet för biltrafik kommer utvecklingen att gå i
motsatt riktning för dessa mål.
Noteras bör också att socioekonomiskt svagare områden är något förfördelade när det
gäller den geografiska fördelningen av de studerade åtgärderna. Analysen bör dock ses
som en första indikation på eventuella ojämlikheter och beaktar inte storleken på
investeringarna och huruvida investeringarna eventuellt bidrar till negativa effekter såsom
barriäreffekter.
En total bild av länsplanens effekter kan alltså fås först när slutliga åtgärder av de
studerade valts, och då de medel som tilldelas de olika potterna i länsplanen betalats ut till
exempelvis kommuner.

9.2

Effekter på tillväxt och bostadsbyggande

Att beskriva planens effekter på förutsättningar för bostadsbyggande är förknippat med
stora utmaningar, då länets olika delar har stora skillnader i grundförutsättningar.
Skillnaderna består framförallt i olika befolkningssammansättning och -utveckling,
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flyttningsmönster och läge på arbetsmarknaden. Många av länets kommuner har själva
angett att det inte är infrastruktur och transporter som har avgörande betydelse för ett ökat
bostadsbyggande utan snarare andra faktorer såsom att hitta attraktiva platser i form av
sjönära lägen, fungerande daglig service och finansiella förutsättningar såsom bankernas
vilja att bevilja lånefinansiering.
Örebro kommun är den kommun i Sverige som under de senaste åren byggt flest bostäder
per år och capita. Sex av de senaste sju åren har Örebro kommun angett ett underskott av
bostäder i bostadsenkäten och i sin översiktsplan finns planer på 20 000 nya bostäder och
20 000 nya arbetsplatser.
I Örebro finns redan ett fungerande kollektivtrafiksystem och ett väl utbyggt cykelvägnät.
Länsplanen ska medfinansiera en satsning på kapacitetsstark kollektivtrafik i form av så
kallad Bus rapid transit (BRT). Inom upptagningsområdet för detta system kommer det att
byggas drygt 2 000 – 3 000 bostäder inom planperioden och planerna till 2040 innebär
ytterligare flera tusen bostäder i närheten av BRT-systemet. Med ett utbyggt BRT-system
kan framtida boende erbjudas hållbara färdmedelsalternativ och det är en viktig aspekt för
att dessa planer ska bli attraktiva att genomföra. Åtgärden BRT skapar förutsättningar för
en mer attraktiv kollektivtrafik och de bostäder som Örebro kommun planerar för skapar i
sin tur underlag för kollektivtrafiken.
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KS 2021/641

Svar på remiss om Sörmlands trafikförsörjningsprogram
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar remissyttrandet till
Region Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Programmet beskriver mål och strategier för att visa vilken riktning Sörmland ska
styras åt för att uppnå en attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska bidra till en
hållbar regional utveckling och utgör ett viktigt verktyg för genomförandet av
Sörmlands regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin.
Fyra specificerade mål är uppsatta med tillhörande strategier. De fyra målen är
funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-16
Svar på remiss
Remiss om trafikförsörjningsprogram – Region Sörmland
Beslutet skickas till
Region Sörmland
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-16
Handläggare

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

KS 2021/641

Remiss Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår att
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar remissyttrandet till
Region Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Regionen har inkommit med remiss för Regionalt Trafikförsörjningsprogram.
Programmet beskriver mål och strategier för att visa vilken riktning Sörmland ska
styras åt för att uppnå en attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska bidra till en
hållbar regional utveckling och utgör ett viktigt verktyg för genomförandet av
Sörmlands regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin.
Fyra specificerade mål är uppsatta med tillhörande strategier. De fyra målen är
funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik.
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I målet kring den funktionella kollektivtrafiken beskrivs att Sörmland ska vara väl
integrerat med omvärlden vilket ger resmöjligheter till och från de storregionala
stadskärnorna i Stockholms län och bland annat nodstäderna Örebro, Eskilstuna,
Nyköping, Norrköping. I målet för attraktiv kollektivtrafik kan man läsa om att det ska
hålla en god kvalité, vara användarvänlig, sammanhållen och samordnad. Målet med
en effektiv kollektivtrafik handlar om att använda de gemensamma resurserna på ett
ansvarsfullt sätt för att uppnå ett långsiktigt hållbart transportsystem. Målet med en
effektiv kollektivtrafik handlar om att använda de gemensamma resurserna på ett
ansvarsfullt sätt för att uppnå ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Angående målet kring den funktionella kollektivtrafiken ser Vingåkers kommun
positivt till en fungerande koppling mellan Vingåker och Örebro då kommunen vill
bejaka arbetspendling till och från Örebro. Vingåkers kommun saknar resultatet för år
2021 samt sträckan för geografisk tillgänglighet, när är en hållplats tillgänglig för
invånaren?
Vingåkers kommun ser positivt till målet kring attraktiv kollektivtrafik och arbetar
kontinuerligt med frågan gällande GC-stråk samt pendlarparkeringar. Att en god
kollektivtrafik är en effektiv kollektivtrafik och att minskade restider är en viktig
konkurrensfaktor håller kommunen med om.
Kommunen ser positivt på utvecklingen att hållplatser blir mer
tillgänglighetsanpassade och att man satsar på noder. De hållplatser som är belägna
utanför kollektivtrafiknoderna är det viktigt att inte bara hållplatsen är tillgänglig utan
även vägen till hållplatsen är tillgänglig.
Vingåkers kommun ser positivt till de olika strategierna och instämmer speciellt att
vid kapacitetsbrist att regionaltågen prioriteras högre än vad de gör idag av
Trafikverket för att kunna skapa en attraktiv kollektivtrafik
Vingåkers kommun ser positivt på att överlämna hela ansvaret för färdtjänst och
riksfärdtjänst till Region Sörmland.
Ärendets beredning
Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafikingenjör, Lina Ljungqvist
Socialförvaltningen, Socialchef, Dag Wallströmer
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskole-/skolskjutshandläggare, Britt-Marie
Jobring.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Region Sörmland är sedan 1 januari 2019 regional kollektivtrafikmyndighet i
Södermanlands län. De ansvarar över att ta fram ett trafikförsörjningsprogram som ska
visa på styrning för den regionala kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar regional utveckling och utgör ett viktigt
verktyg för genomförandet av Sörmlands regionala utvecklingsstrategi,
Sörmlandsstrategin. Utifrån prioriteringar i Sörmlandsstrategin, samt Strukturbild
Sörmland, har fyra funktionsmål för trafikförsörjningsprogrammet identifierats inom
vilka kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2035 vilka visas i bild nedan.

De långsiktiga utmaningarna för samhället i allmänhet och kollektivtrafiken i
synnerhet är stora och det är angeläget att formulera ambitioner för ett längre
tidsperspektiv.
För Södermanlands län består utmaningarna i att stärka kopplingarna till viktiga
utvecklingsområden i omkringliggande län. På så sätt kan förutsättningar ges att stärka
invånarnas möjligheter till sysselsättning och att öka företagens möjligheter att
rekrytera arbetskraft. En attraktiv kollektivtrafik i Sörmland och StockholmMälarregion är också ett viktigt bidrag till att minska klimatpåverkan och en del i
regionens arbete med att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle.
Funktionell kollektivtrafik
I målet kring den funktionella kollektivtrafiken beskrivs att Sörmland ska vara väl
integrerat med omvärlden vilket ger resmöjligheter till och från de storregionala
stadskärnorna i Stockholms län och bland annat nodstäderna Örebro, Eskilstuna,
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Nyköping, Norrköping. Vidare i målet finner man att 100% av Sörmlands invånare
ska ha en geografisk tillgänglighet av allmän kollektivtrafik som består av flera
resmöjligheter i veckan tur och retur till år 2035(grundnivå). Sedan ska fler av
Sörmlands invånare ha tillgänglighet till ett gott kollektivtrafikutbud som kan vara en
tröskel för dagligt resande till och från arbete eller studier. Ett gott trafikutbud är minst
12 dubbelturer dagligen.
Attraktiv kollektivtrafik
I målet för attraktiv kollektivtrafik kan man läsa om att det ska hålla en god kvalité,
vara användarvänlig, sammanhållen och samordnad. Det långsiktiga målet är att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt i kollektivtrafiken. Det finns även målformuleringar
om välkomnande och informativa stationsmiljöer och hållplatser med anslutande gång
och cykelstråk samt pendlarparkeringar. Man vill höja antalet resor från 15,7 miljoner
resenärer 2019 till 19 miljoner resenärer 2035 och även kundnöjdheten från 73 % till
80%.
Effektiv kollektivtrafik
Målet med en effektiv kollektivtrafik handlar om att använda de gemensamma
resurserna på ett ansvarsfullt sätt för att uppnå ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Mindre än hälften av alla resor finansieras via biljettintäkter, resterande står regionen
och kommunerna i länet för. Ambitionen att öka resandet i kollektivtrafiken kräver att
de ekonomiska resurserna används effektivt. Region Sörmland skriver även att
kollektivtrafiken ska därför i första hand byggas ut där resbehoven är som störst.
Genom minskade restider kan trafikföretagen utföra mer trafik för samma ersättning,
snabbare restid är ett starkt önskemål från många resenärer och därmed också en
viktig konkurrensfaktor.
Tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik
Målet med en tillgänglig kollektivtrafik är att erbjuda goda resmöjligheter genom att
förbättra tillgänglighetsanpassningen för att uppnå en kollektivtrafik som är anpassad
för det vardagliga behovet av resor av fler medborgare. Det handlar om att anpassa
både miljön inne i fordonen samt platser för av och påstigning men även om
information och andra företeelser som behövs inför, under och efter en resa.
Tillhörande mål är att från 24% år 2021 till 100% tillgänglighetsanpassade hållplatser
och bytespunkter i kollektivtrafiknoder år 2035 samt att andelen
tillgänglighetsanpassade hållplatser och bytespunkter utanför kollektivtrafiknoder ska
öka från 1 % år 2021 till 11% år 2035.
Strategier
Strategierna som presenteras ska göra att målen uppfylls. Det presenteras tre olika
övergripande strategier: resenärsfokus, enhetlighet samt samverkan. Därefter
presenteras fem olika riktade strategier för att uppnå ett eller flera mål.
En av de inriktningar som nämns är att stomlinjen är av regional och storregional
tågtrafik och busstrafik som binder samman länets kollektivtrafiknoder med varandra
där omgivande län där stark persontransportkoppling finns. Noderna visualiseras i
bilden nedan. Man nämner även att dessa stomlinjenät ska utmärka sig med snabba
kopplingar och få stopp och behöver samverkas med grannlänens regionala
kollektivtrafikmyndighet.
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Vidare nämns att Trafikverket som ägare och ansvarig för tilldelning av kapacitet
utgör en mycket viktig samarbetspart där man belyser att regional- och pendeltågen
behöver värderas högre vid kapacitetsbrist mellan olika tågslag.

Särskild kollektivtrafik
Sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts kallas gemensamt för särskild
kollektivtrafik och är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för personer
som behöver särskilt anpassad resa. En resa inom den särskilda kollektivtrafiken
kräver någon form av tillstånd. Mål kring särskild kollektivtrafik är att det ska vara 92
% nöjda kunder och att punktligheten ska vara 90%.
Skolskjuts
Regionen skriver angående skolskjuts att det finns en överenskommelse mellan
Regionen och kommunerna att Regionen ska sköta upphandlingen av
avtalsförvaltningen.
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Förvaltningens ståndpunkt

Funktionell kollektivtrafik
Vingåkers kommun ser positivt till en fungerande koppling mellan Vingåker och
Örebro då kommunen vill bejaka arbetspendling till och från Örebro. Vingåkers
kommun saknar resultatet för år 2021 samt sträckan för geografisk tillgänglighet.
Vi skulle även vilja ha ett svar på när är en hållplats tillgänglig för invånaren?
I grunden anser vi att målet är bra men målet krockar med en attraktiv kollektivtrafik
där det är efterfrågan som styr hur vältrafikerad sträckan ska vara. Vingåkers kommun
är en landsbygdskommun, en 100% täckning till alla invånare med flera turer i veckan
är inte ett ekonomisk hållbart alternativ, då det kan innebära tomma bussar.
Kan det vara bättre att satsa på tillgängliga stråk och en koppling till samåkning på
något annat sätt? Alternativt undersöka anropsstyrd trafik?
Attraktiv kollektivtrafik
Vingåkers kommun ser positivt till målet och arbetar kontinuerligt med frågan
gällande attraktiva GC-stråk samt pendlarparkeringar. Vi tror att en sammanhållen och
samordnad kollektivtrafik är lösningen för att locka över medborgare från bil till
kollektivtrafik.
Effektiv kollektivtrafik
Vingåker kommun håller med om att en god kollektivtrafik är en effektiv
kollektivtrafik och minskade restider är en viktig konkurrensfaktor. Det är oroande att
målet om effektiv kollektivtrafik och funktionell kollektivtrafik går emot varandra då
man vill att 100% av medborgarna vill ha tillgång till flera turer i veckan medans man
i den effektiva kollektivtrafiken skriver att man ska satsa på en utbyggnad av
kollektivtrafik där resandet är som störst.
Tillgänglig kollektivtrafik
Vingåker kommun ser positivt på utvecklingen att hållplatser blir mer
tillgänglighetsanpassade och att man satsar på noder. De hållplatser som är belägna
utanför kollektivtrafiknoderna är det viktigt att inte bara hållplatsen är tillgänglig utan
även att vägen till hållplatsen är tillgänglig.
Strategier
Vingåkers kommun ser positivt på de olika strategierna och instämmer speciellt att vid
kapacitetsbrist bör regionaltågen prioriteras högre än vad de gör idag av Trafikverket
för att kunna skapa en attraktiv kollektivtrafik. Det prioriterade funktionella stråket
mot Örebro ser kommunen som extra viktigt för att stärka bandet speciellt för
arbetspendling.
Färdtjänst
Kommunen ser positivt att överlämna hela ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till
Region Sörmland. Vi saknar nöjdheten hos kunder samt punktlighet för år 2021 och
vill att detta ska läggas till i texten.
Skolskjuts
Vingåkers kommun har ingen överenskommelse med Region Sörmland ännu och
därmed stämmer inte påståendet kring skolskjuts.
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Ekonomiska konsekvenser
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"
Skäl till beslut
"[Klicka och skriv - gäller myndighetsutövning mot enskild]"
Avgift
"[Klicka och skriv - beslut som ska debiteras]"
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
"[Klicka och skriv]"

Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"

"[Klicka och skriv namn]"
"[Klicka och skriv titel]"
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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?
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Vår beteckning

KS 2021/641
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Remissvar ”Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram”
Vingåkers kommun har tagit del av förslaget Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram.

Funktionell kollektivtrafik
Vingåkers kommun ser positivt till en fungerande koppling mellan Vingåker och
Örebro då kommunen vill bejaka arbetspendling till och från Örebro. Vingåkers
kommun saknar resultatet för år 2021 samt sträckan för geografisk tillgänglighet.
Vi skulle även vilja ha ett svar på när är en hållplats tillgänglig för invånaren?
I grunden anser vi att målet är bra men målet krockar med en attraktiv kollektivtrafik
där det är efterfrågan som styr hur vältrafikerad sträckan ska vara. Vingåkers kommun
är en landsbygdskommun, en 100% täckning till alla invånare med flera turer i veckan
är inte ett ekonomisk hållbart alternativ, då det kan innebära tomma bussar.
Kan det vara bättre att satsa på tillgängliga stråk och en koppling till samåkning på
något annat sätt? Alternativt undersöka anropsstyrd trafik?
Attraktiv kollektivtrafik
Vingåkers kommun ser positivt till målet och arbetar kontinuerligt med frågan
gällande attraktiva GC-stråk samt pendlarparkeringar. Vi tror att en sammanhållen och
samordnad kollektivtrafik är lösningen för att locka över medborgare från bil till
kollektivtrafik.
Effektiv kollektivtrafik
Vingåker kommun håller med om att en god kollektivtrafik är en effektiv
kollektivtrafik och minskade restider är en viktig konkurrensfaktor. Det är oroande att
målet om effektiv kollektivtrafik och funktionell kollektivtrafik går emot varandra då
man vill att 100% av medborgarna vill ha tillgång till flera turer i veckan medan man i
den effektiva kollektivtrafiken skriver att man ska satsa på en utbyggnad av
kollektivtrafik där resandet är som störst.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Tillgänglig kollektivtrafik
Vingåker kommun ser positivt på utvecklingen att hållplatser blir mer
tillgänglighetsanpassade och att man satsar på noder. De hållplatser som är belägna
utanför kollektivtrafiknoderna är det viktigt att inte bara hållplatsen är tillgänglig utan
även att vägen till hållplatsen är tillgänglig.
Strategier
Vingåkers kommun ser positivt på de olika strategierna och instämmer speciellt att vid
kapacitetsbrist bör regionaltågen prioriteras högre än vad de gör idag av Trafikverket
för att kunna skapa en attraktiv kollektivtrafik. Det prioriterade funktionella stråket
mot Örebro ser kommunen som extra viktigt för att stärka bandet speciellt för
arbetspendling.
Färdtjänst
Kommunen ser positivt att överlämna hela ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till
Region Sörmland. Vi saknar nöjdheten hos kunder samt punktlighet för år 2021 och
vill att detta ska läggas till i texten.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunstyrelsens ordförande
Anneli Bengtsson
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Förord
Kompletteras senare.
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Sammanfattning
Region Sörmland är sedan 1 januari 2019 regional
kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands
län. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten
har några lagstadgade uppgifter såsom
framtagandet av ett trafikförsörjningsprogram.
Det ska bland annat innehålla en redovisning av
behovet av regional kollektivtrafik samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen. Programmet är ett av
de viktigaste dokumenten för styrningen av den
regionala kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar
regional utveckling och utgör ett viktigt verktyg
för genomförandet av Sörmlands regionala
utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin. Utifrån
prioriteringar i Sörmlandsstrategin, samt
Strukturbild Sörmland, har fyra funktionsmål
för trafikförsörjningsprogrammet identifierats
inom vilka kollektivtrafiken ska utvecklas
fram till år 2035. För att nå målen krävs ett
systematiskt arbete där varje beslut, projekt
och genomförande verkar i riktning mot
målen. Strategier är inriktningar i detta arbete,
flera av strategierna har effekt på mer än ett
funktionsmål.

kopplingarna till viktiga utvecklingsområden
i omkringliggande län. På så sätt kan
förutsättningar ges att stärka invånarnas
möjligheter till sysselsättning och att öka
företagens möjligheter att rekrytera arbetskraft.
En attraktiv kollektivtrafik i Sörmland och
Stockholm-Mälarregion är också ett viktigt
bidrag till att minska klimatpåverkan och en del i
regionens arbete med att skapa ett jämlikt och
jämställt samhälle.

Kollektivtrafik för hållbar regional utveckling
Funktionell
kollektivtrafik

MÅL

MÅLTAL

• Integrerat med omvärlden
• God tillgänglighet
• Attraktiva miljöer

• Marknadsandel
• Geografisk tillgänglighet

Utveckling av
systemet och
koncepten i
Sörmlands kollektivtrafik

Effektiv
kollektivtrafik

• God kvalitet, användarvänlig, sammanhållning
och samordnad
• Enkelhet och bekvämlighet

• Antal resor
• Resenärers nöjdhet

Resenären
i fokus

ÖVERGRIPANDE
STRATEGIER

RIKTADE
STRATEGIER

Attraktiv
kollektivtrafik

Stor- och
mellanregional
tågtrafik för
sammankoppling
med omgivningen

• Kostnadseffektivitet
• Energieffektivitet

• Tillgänglighet oavsett
funktionsvariation

• Kostnadstäckningsgrad
• Energianvändning

Enhetlighet

Samhällsplanering
som ger goda
förutsättningar
för kollektivtrafiken

Tillgänglighetsanpassad
kollektivtrafik

• Tillgänglighetsanpassade
hållplatser

Samverkan

Infrastrukturutveckling för bättre
trafikeringsoch resmöjligheter

Kontinuerliga
förbättringar för en
hållbart driven trafik.

Figur 1. Översiktlig bild av trafikförsörjningsprogrammets mål, måltal och strategier.

De långsiktiga utmaningarna för samhället i
allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet
är stora och det är angeläget att formulera
ambitioner för ett längre tidsperspektiv. För
Sörmlands län består utmaningarna i att stärka
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Introduktion –
det regionala
trafikförsörjningsprogrammet
Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska det i
varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet
och denna myndighet ska ansvara för att det
finns ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Region Sörmland är sedan 1 januari 2019 regional
kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län
och därmed ansvarig upprättare av Sörmlands
regionala trafikförsörjningsprogram. Detta
trafikförsörjningsprogram som du nu läser
är därmed det första som Region Sörmland
upprättat.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet
är det övergripande styrdokumentet för
kollektivtrafiken i Södermanlands län.
Enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska
trafikförsörjningsprogrammet regelbundet
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken
och dessutom redovisa sådant som
behovet av kollektivtrafik, åtgärder för
tillgänglighetsanpassning samt skydd av miljö.
I programmet ska också ske en redovisning av
den kollektivtrafik som finns i länet som bedöms
kunna utföras på grundval av allmän trafikplikt

såväl som på kommersiell grund.
Detta regionala trafikförsörjningsprogram
för Södermanlands län har som huvudsakligt
syfte och fokus att fastställa långsiktiga mål för
kollektivtrafiktrafikförsörjningen samt presentera
vilka strategier som ska användas för att nå dessa.
Programmet har år 2035 som bortre tidshorisont
men kommer att revideras vid behov och prövas
utifrån sin aktualitet flera gånger innan dess.
Trafikförsörjningsprogrammet bidrar till att
nå målet och prioriteringarna i den regionala
utvecklingsstrategin och flera övergripande mål för
hållbar utveckling och Agenda 2030.

FRAMTAGANDE AV PROGRAM

Programmet har utvecklats av en
projektorganisation på Region Sörmland.
I processen i framtagandet av denna
remissversion har tidigt samråd och förankring
skett med länets kommuner, trafikföretag,
resenärer och intresseorganisationer.
Under remisstiden samråds innehållet i
en helhet, då även med andra regionala

kollektivtrafikmyndigheter, Länsstyrelsen och
andra statliga myndigheter samt andra relevanta
aktörer. Förankring har även skett via regionala
utvecklingsnämndens utskott för regional
samhällsplanering.

PROGRAMMETS DISPOSITION

Dokumentet inleds med ett avsnitt om mål
följt av ett avsnitt om strategier. Underlag
och framtidsspaningar som ligger till grund
för programmets ställningstaganden
kommer senare i programmet. Genom
denna disposition presenteras omedelbart
trafikförsörjningsprogrammets andemening.
Målavsnittet och strategiavsnittet lägger fokus
på den allmänna kollektivtrafikens utveckling i
länet, den särskilda kollektivtrafiken har ett eget
avsnitt efter mål- och strategiavsnitten, enligt
den ansvarsfördelning som finns i länet idag.
Ambitionen är att den särskilda och allmänna
kollektivtrafiken alltmer ska beskrivas och fungera
som en helhet.
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Vad som styr
trafikförsörjningsprogrammet
Som nämnts inledningsvis är trafikförsörjningsprogrammet ett strategiskt styrdokument för
kollektivtrafikens utveckling för att uppnå såväl
nationella som regionala mål och strategier.
De lagar, mål och styrdokument som styr
inriktningen för trafikförsörjningsprogrammet är:
• Lagen om kollektivtrafik, SFS 2019:950
• Överenskommelse om Kollektivtrafik i
Södermanlands län
• Nationella transportpolitiska mål
• Regional utvecklingsstrategi för
Södermanlands län/Sörmlandsstrategin och
dess Strukturbild
• Regional cykelstrategi för Södermanlands län
Därtill påverkar den storregionala
samverkansprocessen En bättre sits samt mål
om samverkan inom Mälardalstrafik Region
Sörmlands inriktning. Nationell- och Länsplan för
transportinfrastrukturen påverkar möjligheten
att genomföra de mål och strategier som finns
utifrån behov av investeringar i infrastrukturen.
Vidare beskrivs de styrdokument som Region
Sörmland ansvarar för och som har en stark och
tydlig koppling till trafikförsörjningsprogrammet.

SÖRMLANDSSTRATEGIN, SÖRMLANDS
STRUKTURBILD SAMT ANDRA
STYRDOKUMENT
Sörmlands regionala utvecklingsstrategi,
Sörmlandsstrategin, visar inriktningen för det
regionala utvecklingsarbetet genom att ange
de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar

hållbar regional utveckling i Sörmland.
Sörmlandsstrategin tar sin utgångspunkt i FN:s
globala mål, Agenda 2030, och 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,
• 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 2. Sörmlands modell för hållbar regional utveckling. Modellen beskriver hur boende, hälsa, arbete, utbildning och
näringsliv påverkar varandra
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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 kan beskrivas som den
fysiska dimensionen av Sörmlandsstrategin och
utgör det fysiska perspektivet i det regionala
utvecklingsarbetet. Strukturbildens strategiska
områden ger det rumsliga perspektivet på
Sörmlandsstrategin och visar en ortsstruktur
och funktionella samband inom länet och med
omvärlden. Det är strukturer 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. Strukturbilden
utgörs av en karta och 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
• Sörmland har god tillgänglighet inom länet
med en flerkärnig struktur
• Sörmland har attraktiva miljöer, för invånare,
företag och besökare

Ur både själva strukturbilden och tillhörande
strategiska områden går att utläsa prioriterade
funktioner och olika strategiska frågor
för kollektivtrafikens utveckling. Dessa
perspektiv återfinns i mål och strategier för
trafikförsörjningsprogrammet. .
• 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.

Arlanda

ESKILSTUNA
STRÄNGNÄS

Stockholm

MARIEFREDLÄGGESTA

Örebro

Flemingsberg
VINGÅKER

FLEN

Södertälje

GNESTA

KATRINEHOLM

• 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.

Uppsala

Västerås

TROSAVAGNHÄRAD

NYKÖPING
OXELÖSUND

Norrköping

Linköping

Figur 3. Strukturbild Sörmland illustrerad.
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET
I FÖRHÅLLANDE TILL
SÖRMLANDSSTRATEGIN

Trafikförsörjningsprogrammet spelar en viktig
roll för att genomföra Sörmlandsstrategin,
såväl direkt som indirekt genom att exempelvis
möjliggöra hållbara mobilitetslösningar,
förbättrad tillgänglighet och bidra till förbättrad
folkhälsa och minskad klimatpåverkan. Relationen
blir tydligast genom de direkta kopplingar som

RUS

Strukturbild

Insatser

finns mellan trafikförsörjningsprogrammet och
Strukturbild Sörmland. Sambandet beskrivs i
Figur 4.

LÄNSTRANSPORTPLANEN OCH
REGIONAL CYKELSTRATEGI FÖR
SÖRMLAND

Länstransportplanen och den regionala
cykelstrategin är två viktiga styrdokument för
genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet

Jämställt och jämlikt samhälle där människor lever
ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga
skillnader
Sörmland är väl
integrerat med
omvärlden

ÖMS 2050
EBS

Sörmland har god
tillgänglighet inom länet med
en flerkärning struktur

Länstransportplan

Trafikförsörjningsprogram

Sörmland har
attraktiva miljöer,
för invånare,
företag och
besökare

Cykelstrategi

Regional fysisk
planering

och Sörmlandsstrategin. I länstransportplanen
avsätts medel för kollektivtrafikåtgärder utmed
det statliga vägnätet samt medel i form av
statsbidrag som kommunerna kan ansöka om för
att medfinansiera kollektivtrafikåtgärder utmed
det kommunala vägnätet. En medfinansiering
som är helt avgörande för arbetet med
tillgänglighetsanpassning av hållplatser till
exempel. Länstransportplanen bidrar också
med andra åtgärder utmed vägnäten, kring
resecentrum, cykel- och gångtrafik till och från
hållplatser för att bidra till att uppnå de mål som
finns i trafikförsörjningsprogrammet.
Regional cykelstrategi för Sörmland syftar till att
främja och öka cyklingen i Sörmland. Ökad cykling
bidrar till minskad klimatpåverkan, förbättrad
trafiksäkerhet, minskat buller och lokala utsläpp,
förbättrad tillgänglighet i städer och förbättrade
hälsoeffekter från ökad fysisk aktivitet. Cykling
tillsammans med gång och kollektivtrafik
är viktiga delar för att nå våra långsiktiga
strategiska mål för hållbar regional utveckling.
Här knyts trafikförsörjningsprogrammet och
cykelstrategin samman kring kombinationsresor,
mobilitetstjänster och hela-resan-perspektivet.

Från överenskommelse:
Transportpolitiska målen, lagen om kollektivtrafik, EBS-mål,
Mål om samverkan kring Mälardakstrafik, RUS

Figur 4. Illustration över sambandet mellan trafikförsörjningsprogrammet och olika regionala mål och styrdokument.
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Mål
FUNKTIONELL KOLLEKTIVTRAFIK
–STÖDJER REGIONAL OCH LOKAL
UTVECKLING
•
•
•

Sörmland är väl integrerat med om världen.
Sörmland har god tillgänglighet inom länet
med en flerkärning struktur.
Sörmland har attraktiva miljöer för invånare
företag och besökare.

Målet om en funktionell kollektivtrafik som stödjer
regional och lokal utveckling handlar om hur
kollektivtrafiken ska vara en del av och bidra till
en hållbar utveckling i Sörmland. Genom detta
huvudmål görs en direkt koppling till Strukturbild
Sörmland, den fysiska dimensionen av den
regionala utvecklingsstrategin.
Målsättningen för en funktionell kollektivtrafik
handlar både om stora och små geografier.
Sörmland ska vara väl integrerat med omvärlden
vilket ger förutsättningar för resmöjligheter
till och från de storregionala stadskärnorna,
de prioriterade stadskärnorna i Stockholms
län och nodstäderna i Östra Mellansverige
(Uppsala, Stockholm, Västerås, Eskilstuna,
Örebro, Nyköping, Norrköping och Linköping).
Ett funktionellt kollektivtrafiksystem binder också
samman Sörmland och skapar tillgänglighet inom
länet och inte minst en lokalt viktig funktion för
Sörmland och dess kärnor.
En funktionell kollektivtrafik bidrar till att
Sörmland är attraktivt för invånare, företag och
besökare genom de förutsättningar som resor
med kollektivtrafiken ger. Med tillgänglighet

till noder storregionalt och inom regionen ges
ökade möjligheter för invånare att nå flera olika
arbetsmarknader och lärosäten samtidigt som
arbetsgivare ges förutsättningar att rekrytera
arbetskraft från större geografiska områden. I
det lokala perspektivet bidrar kollektivtrafiken
till de dagliga transporterna för arbete, studier,
service och i viss mån även förutsättningar för
andra resor i den funktionella vardagen.
Tillhörande måltal:
Marknadsandel för allmän kollektivtrafik i
prioriterade stråk*.
Förslag till mål år 2035: 35 % (Nivå 2019: 25%)
*Mäts för relationer utmed utpekade
prioriterade stråk, inkl. regionaltåg.
Geografisk tillgänglighet till allmän kollektivtrafik
• 100 % av Sörmlands invånare har
tillgänglighet till en grundnivå (lägsta nivå)
av allmän kollektivtrafik som består av flera
resmöjligheter i veckan t/r år 2035.
(År 2021 är tillgängligheten ca 100 % fast till ett
utbud om endast en t/r i veckan)
• Fler av Sörmlands invånare ska få tillgänglighet
till en definition av gott kollektivtrafikutbud
till år 2035. Ett utbud i ett stråk som kan
vara en tröskel för dagligt resande till/från
arbete och studier. Stråk med gott trafikutbud
har hållplatser som trafikeras av minst 12
dubbelturer dagligen och 6 dubbelturer under
helgerna året om. Utbudet kan utgöras av en
eller fler linjer tillsammans.
(År 2021 beräknas denna tillgänglighet ligga vid
85–88% av Sörmlands invånare)

ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK – ÄR
ANVÄNDARVÄNLIG MED HÖG KVALITET
•

•

Kollektivttrafiken håller en god kvalitet, är
användarvänlig, sammanhållen och samordnad.
Kollektivtrafiken fokuserar på enkelhet och
bekvämlighet för resenären.

Målet med en attraktiv kollektivtrafik som är
användarvänlig med hög kvalitet sätter resenären
i fokus. Resenärerna ska känna att kollektivtrafiken
är ändamålsenlig och prisvärd, att den är enkel
att använda, medför trygghet och komfort
ombord. Trafikutbudet ska uppfattas som snabbt
och sammanhållet samt bestående över tid
av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer.
Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten i
kollektivtrafiken är att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Det är även viktigt att kollektivtrafiken
upplevs som ett tryggt resealternativ med trygga
och säkra trafikmiljöer. Målet handlar också om
välkomnande och informativa stationsmiljöer och

hållplatser med anslutande gång- och cykelstråk,
pendlarparkeringar med mera.
Tillhörande måltal:
Antal resor. Målsättning 2035: 19 miljoner (15,7
miljoner 2019)
Resenärers nöjdhet. Svar på frågan: ”Hur nöjd är
du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?”
från vår ombordundersökning. Föreslagen
målsättning år 2035: 80 % (Vår 2021 73%)
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EFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIK
– ÄR HÅLLBAR OCH SAMORDNAD
•
•

kollektrivtrafikens kostnadseffektivitet ökar.
Kollektivtrafikens energieffektivitet ökar.

Målet med en effektiv kollektivtrafik som är
hållbar och samordnad handlar om att använda
de gemensamma resurserna på ett ansvarsfullt
sätt och så att största möjliga miljöeffekt uppnås.
Kollektivtrafiken i Sörmland ska utvecklas mot
att stärkas som en del i ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Kollektivtrafiken i Sörmland
finansieras inte ens till hälften av biljettintäkter,
en klart övervägande del av finansieringsbehovet
täcks av tillskott från Region Sörmland och
länets kommuner. Utveckling av kollektivtrafiken
samtidigt som de offentliga kostnaderna hålls
på en önskad nivå kräver att verksamheten drivs
kostnadseffektivt samtidigt som intäkterna och
kostnadstäckningsgraden höjs från dagens nivåer.
Att fler människor väljer att resa kollektivt
med tåg eller buss i stället för med bil medför
stordriftsfördelar. Ambitionen att öka resandet
i kollektivtrafiken kräver att de ekonomiska
resurserna används effektivt, kollektivtrafiken ska
därför i första hand byggas ut där resbehoven
är störst. Genom minskade restider kan
trafikföretagen också utföra mer trafik för
samma ersättning, alternativt att behovet av
ekonomiskt tillskott till trafiken kan minska.
Snabbare resor är också ett starkt önskemål från
många resenärer och är därmed också en viktig
konkurrensfaktor.
Målet om effektiv kollektivtrafik handlar också om
en kontinuerlig process för att kollektivtrafikens
miljöbelastning ska minska och här finns bland
annat kopplingar till regionen hållbarhetsarbete.
Idag är andelen förnybara drivmedel 100%
för den allmänna kollektivtrafik som körs
av Sörmlandstrafiken. Förnybara drivmedel
betraktas därmed nu som en hygienfaktor, det
vill säga en självklarhet, av Region Sörmland.
Målsättningar för en effektiv kollektivtrafik riktas
nu mot att minska energianvändningen per körd
kilometer.

tillgänglighetsanpassning är större än så.
Tillhörande måltal:
Kostnadstäckningsgrad: 40% (innan pandemin
35%, 2020 ca 25%)
Talet gäller än så länge endast Sörmlandstrafikens
egen busstrafik inom allmän kollektivtrafik.
Energianvändning: 2,2 kWh/km (2020: ca 3,1)

TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD
KOLLEKTIVTRAFIK – ERBJUDER GODA
RESMÖJLIGHETER
•

Tillhörande måltal:
• 100% tillgänglighetsanpassade* hållplatser
och bytespunkter i kollektivtrafiknoder** år
2035. (År 2021 ca 24%, stora lokala skillnader
mellan noder)
• Andelen tillgänglighetsanpassade*
hållplatser och bytespunkter utanför
kollektivtrafiknoder** ska öka med 10% till
2035. (År 2021 ca 1%)

*Beräknat på lägsta nivå av tillgänglighetsanpassad
hållplats. Kantstenshöjd 12-17cm,
kontrastmarkering och taktilt ledstråk till
påstigningspunkt.
** Definitionen av kollektivtrafiknod är
kopplad till de prioriterade stråken se figur 5.
Kollektivtrafiknod innefattar samtliga utpekade
nodorter i bilden samt en eller några centrala
hållplatser eller bytespunkter i varje tätort längs
med de prioriterade stråken.

Kollektivtrafiken är anpassad för att ge
tillgänglighet till Sörmlands invånare och
besökare oavsett funktionsvariation

Målet med en tillgänglig kollektivtrafik som
erbjuder goda resmöjligheter handlar om
att förbättra tillgänglighetsanpassningen och
uppnå en kollektivtrafik som är anpassat
för det vardagliga behovet av resor hos fler.
Tillgänglighetanpassning handlar både om den
fysiska miljön på fordonen samt vid platser för påoch avstigning, men även om förutsättningar som
information och andra företeelser som behövs
inför, under och efter en resa.
Olika former av funktionsvariationer kan utgöra
ett hinder för att resa med kollektivtrafiken.
Sådana hinder kan till exempel avse svårigheter
att röra sig, att se, att höra, att tolka och
bearbeta information eller att tåla vissa ämnen.
Målet är en kollektivtrafik i Sörmland som tar
hänsyn till alla resenärers behov och utvecklas
så att olika former av funktionsvariationer inte
hindrar människor att använda kollektivtrafiken.
Utvecklingen i att fordonen ska vara
tillgänglighetsanpassade har gått framåt i länet
och idag betraktas tillgänglighetsanpassade
fordon som en hygienfaktor, snarare än
ett mål. Målsättningarna i detta program
fokuserar primärt på anpassning av hållplatser
och bytespunkter även om arbetet med
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Strategier
För att uppnå målen för kollektivtrafiken har
åtta strategier tagits fram som visar vägen
för kommande arbete med den allmänna
kollektivtrafiken. Tre strategier är generella
strategier som ska genomsyra arbetet mot
samtliga mål. Fem strategier är mer specifika
och har en huvudsaklig riktning mot ett eller två
huvudmål.

utveckling. Kollektivtrafiken har olika roller och
finns i olika sammanhang utifrån vem du är och
vad du ska göra. För att möta den utveckling
som sker ska kollektivtrafiken i Sörmland vara
enhetlig och vara en helhet. Det ska vara enkelt
att åka kollektivtrafik genom biljettsystem, utbud,
kopplingar mellan färdmedel och information,
oavsett trafikkoncept inom kollektivtrafiken.

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER:

Samverkan
Kollektivtrafik är en viktig del i samhället och
dess utveckling, där många processer pågår
parallellt och interagerar med varandra.
Sammansättningen av aktörer är komplex med
olika roller och ansvar. Dels i olika nivåer och
skeden, kommunalt, regionalt, storregionalt och
på statlig nivå, dels mellan olika processer som
måste ske samordnat och parallellt. Samverkan
är därför av avgörande betydelse för att få en
sammanhållen helhetsbild i utvecklingen.

Resenärsfokus
Resenärsfokuset är det mest centrala i det
kontinuerliga arbetet med kollektivtrafiken.
Resenärer som reser med kollektivtrafiken i länet
ska veta vad de kan förvänta sig. Resenärerna ska
uppleva att det är enkelt, förutsägbart och tryggt
att resa med kollektivtrafiken. En väl använd tid
och ett bra val. Upplevelsen av resan kan också
förstärkas genom en kundkommunikation som
syftar till att göra resenärerna nöjda och stolta
över sin kollektivtrafik som bland annat är ett
klimatsmart och hållbart val.
Ett resenärsfokus innebär även satsningar på
intelligenta digitala lösningar för biljetter och
tjänster som hanterar hela resan. En viktig del
är också att uppnå en attraktiv produktstruktur
med en prissättning som styrs av efterfrågan
och ökar kollektivtrafikens marknadsandel. Det
behövs en prissättning och intäktssäkring som
skapar balans mellan beläggning, konkurrenskraft
och uppnår grundkvaliteten kostnadseffektivt.
Enhetlighet
Kollektivtrafiken inom och till och från vår region
är ett viktigt verktyg för en hållbar regional

Samverkan är en av nycklarna för att uppnå
flera av målen och strategierna i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Flertalet mål
är beroende av åtgärder som görs av eller
tillsammans med exempelvis trafikföretagen,
kommunerna, grannregionerna, Trafikverket
eller annan berörd aktör. I de fall en annan aktör
slutligen är utförare av en åtgärd innehar dock
ofta Region Sörmland en viktig samordnande
eller beställande roll.

RIKTADE STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ
ETT ELLER FLERA MÅL:

Utveckling av systemet och koncepten i Sörmlands kollektivtrafik
För ett såväl funktionellt som effektivt
trafiksystem så behöver kollektivtrafiknätet
utvecklas ytterligare för att bli mer
sammanhållet, stabilt och vara tydligare uppbyggt
av trafikkoncept som prioriteras och används
utifrån de olika förutsättningar och syften
som finns. I grunden handlar det om ett mer
differentierat utbud med tydligare definition och
funktion från länets regionala stomtrafik ner till
trafikkoncept i områden där tillgängligheten till
den linjelagda kollektivtrafiken är svag. Genom
ett fortsatt strategiskt arbete med trafiksystemet
utifrån dessa grunder ges förutsättningar för
en mer ändamålsenlig och sammanhållen idé
för trafiksystemet. En mer tydlig strategisk bild
kommer sedan ligga till grund för beslut och råd
samt fungera som ett verktyg i en aktiv dialog
med trafikens finansiärer tillsammans med andra
centrala faktorer så som linjernas beläggning och
nettokostnadsutveckling.
Inriktningar i det fortsatta strategiska
arbetet med trafiksystemet för den allmänna
kollektivtrafiken:
• Ett stomlinjenät av regional och storregional
tågtrafik och busstrafik som binder
samman länets kollektivtrafiknoder med
varandra samt med omgivande län där stark
persontransportkoppling finns. I Sörmland
och till/från omgivande län finns prioriterade
kollektivtrafikstråk av två typer, en med

starkt resande och en med i dagsläget lägre
resa men med en prioriterad funktionell
betydelse, se Figur 5. Stomlinjenätet ska
ha en tydlig koppling till dessa utpekade
prioriterade kollektivtrafikstråk. Det
regionala stomlinjenätet utmärker sig
genom snabba kopplingar, med få stopp.
Stomlinjeutveckling bygger i flera fall på
god samverkan med grannlänens regionala
kollektivtrafikmyndigheter.
• Landsbygdstrafik som binder ihop de olika
lokala arbetsmarknaderna och de flera
kärnstrukturerna som finns i länet samtidigt
som de ger förutsättningar för byten
till stomlinjenätet. Dessa trafikkoncept
har huvuduppdrag och prioritering kring
dagligt resande till exempelvis arbete,
studier och servicefunktioner. Vid behov
kan lokala stomstrukturer skapas av lokal
landsbygdstrafik. Landsbygdstrafik kan
också agera som komplement till en regional
stomlinje. Den idag breda funktionen av
landsbygdstrafik kan vara föremål för en
ytterligare konkretisering av olika trafikkoncept
eller upplägg av den linjelagda trafiken.
• Stadstrafik som skapar resmöjligheter i de
städer i länet där behovet och underlaget är
stort nog. Stadstrafiken har huvuduppdrag och
prioritering kring dagligt resande till exempelvis
arbete, studier och servicefunktioner. Vid
förutsättningar och behov kan stomstrukturer
skapas inom ett stadsnät.
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• Trafikkoncept som kompletterar det robusta
linjenätet där den geografiska tillgängligheten
är sämre. Ett trafikkoncept med begränsat
men funktionellt utbud och med syfte att
ge tillgänglighet till service och för byte till
andra delar av kollektivtrafiksystem. Dessa
trafikkoncept har samordningsmöjligheter
med den särskilda kollektivtrafiken.
Huvudsaklig målkoppling: Funktionell
kollektivtrafik, Effektiv kollektivtrafik

Stor- och mellanregional tågtrafik för sammankoppling med omgivningen
Sörmland är väl integrerat med övriga
regioner inom Stockholm-Mälardalen med en
omfattande arbets- och studiependling över
länsgräns. Att det finns en attraktiv och väl
fungerande kollektivtrafik med tåg är av stor
betydelse för Sörmland. Tågtrafikens särdrag
i förhållande till annan trafik är att den är
kapacitetsstark och genom sin förmåga att
snabbt knyta samman kommuner, nodstäder
och regionala kärnor utgör ryggraden i det
regionsammanbindande transportsystemet.
Tågtrafiken kännetecknas dessutom av mycket
låga klimatutsläpp. Sammantaget utgör
den därmed ett grundläggande verktyg för
samhällsutveckling och ett svar på många av
dagens utmaningar såsom obalanser på arbetsoch bostadsmarknaden, segregation och
klimatutsläpp.

Trafiken med regionaltåg har förbättrats successivt
de senaste åren inom ramen för Mälardalstrafiks
satsningar. För kommande perioden är det för
Sörmlands vidkommande av högsta prioritet att
säkerställa denna trafik med en långsiktigt stabil
tidtabell. Härvid är också korta restider viktiga,
framförallt i relationerna mellan nodstäderna.
Eftersom Sörmland inte har ett eget tågsystem
utan är delägare och ingår i Mälardalstrafiks
storregionala system är samverkan och dialog
med övriga ägare, det vill säga grannlänen, ett
viktigt arbetssätt. För Gnestapendelns del sker
samverkan med Region Stockholm som beställare
av pendeltågen.

till grund för det strategiska arbetet med att
vidareutveckla kollektivtrafikens konkurrenskraft
i Stockholm-Mälarregionen. Trafikeringen enligt
bilderna utgör en viktig förutsättning för att nå
viktiga storregionala och regionala mål med bäring
på kollektivtrafik och hållbar regional utveckling.
Huvudsaklig målkoppling: Funktionell
kollektivtrafik

För utvecklingen av den storregionala tågtrafiken
på längre sikt är målbilderna framtagna inom
ramen för En Bättre Sits vägledande, se Figur
6. Bilderna visar länens gemensamma syn på
tågtrafikens omfattning och kommer att ligga

Prioriterade stråk med starkt
resande (omfattande arbets-/
studiependling)

Prioriterade funktionella stråk
(pendling i mindre omfattning
men stråk av strukturell betydelse

Figur 5. Region Sörmlands prioriterade regionala kollektivtrafikstråk med kollektivtrafiknoder. Stråken symboliserar kopplingar mellan
noder och inte en specifik kollektivtrafiklinje eller väg. De prioriterade stråken med noder har kopplingar till flera mål och strategier i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Figur 6a och 6b. Inriktning för den storregionala kollektivtrafiken. T.v. före Ostlänken och fyrspår Uppsala-Stockholm, t.h. efter Ostlänken
och fyrspår Uppsala-Stockholm. Källa: Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020.
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konkurrenskraftig i restid och restidspålitlighet
gentemot bilen där kollektivtrafikens
fordon prioriteras och ges möjligheter för
restidsreduceringar. Detta gäller såväl vid
utredning och planering av framtida åtgärder
som under genomförandet av åtgärder och i
det förvaltande skedet innefattande drift- och
underhållsåtgärder.
Den andra kategorin av åtgärder handlar om
ett hela-resan-perspektiv. Där förutsättningar
skapas för goda kundmiljöer, att kunna nå
bytespunkter och hållplatser på ett säkert, tryggt
och förhållandevis enkelt sätt och att skapa
förutsättning att resa med olika kombinerade
trafikslag och färdmedel. Kundmiljöer, inklusive
miljön ombord på fordonen, har en nyckelroll
för att hela resan ska upplevas på ett positivt
sätt. Kundmiljöer ska tillgänglighetsanpassas för
resenärer med funktionsvariation. Här har Region
Sörmland en möjlighet att skapa förutsättningar
genom inriktningar i Länstransportplanen men
förutsättningar skapas också genom samverkan
med och åtgärder av väghållare och andra
infrastrukturägare vari framför allt kommunen
och Trafikverket bär ett stort ansvar.

Samhällsplanering som ger goda förutsättningar
för kollektivtrafiken
En förutsättning för att kunna nå mål kring
geografisk tillgänglighet, attraktiv och en
mer robust och snabb kollektivtrafik är en
samhällsplanering som ger förutsättningar
för detta. Att planering av bebyggelse och
infrastruktur sker med ett fokus och perspektiv
på kollektivtrafiken har en stark påverkan om
målsättningar ska uppnås.
Bebyggelseutveckling av nya bostäder
och verksamheter behöver planeras i
kollektivtrafiknära lägen eller med goda
förutsättningar att kunna kollektivtrafikförsörjas
på ett effektivt sätt. Här har kommunerna

verktygen genom planmonopol och
förutsättningar för att nå denna utveckling är
från Region Sörmlands sida att samverka och att
bli involverade i planeringsprocesserna. Genom
planering för starka kollektivtrafikstråk och noder
så kan trafiken utvecklas och anpassas därefter.
Huvudsaklig målkoppling: Funktionell
kollektivtrafik, Effektiv kollektivtrafik

INFRASTRUKTURUTVECKLING
FÖR BÄTTRE TRAFIKERINGS- OCH
RESMÖJLIGHETER

Infrastrukturutvecklingen behöver prioritera
kollektivtrafiken allt mer utifrån flera perspektiv.
Dels behövs åtgärder som gör kollektivtrafiken

Förutsättningar för att tågtrafiken långsiktigt ska
kunna bidra till att nå målsättningar bygger på
utveckling av järnvägsinfrastrukturen. Väsentliga
utvecklingsområdena för järnvägssystemet
är ökad driftsäkerhet och ökad kapacitet.
Ett viktigt samarbetsforum för framför allt
infrastrukturfrågor utgör Mälardalsrådet
med En Bättre Sits. För att vidareutveckla
transportsystemet har länen i StockholmMälarregionen tillsammans tagit fram mer
långsiktiga målbilder för trafiken, se Figurer 6a
och 6b. Målbilderna ligger också till grund för
infrastrukturbehoven som pekas ut i En Bättre
Sits storregionala systemanalys. Gällande de
regionala behoven av infrastruktursatsningar
hänvisas istället i Länstransportplanen.
Trafikverket som ägare av spåren och ansvarig
för tilldelning av kapacitet utgör en mycket viktig
samarbetspart. Kollektivtrafiksystemets stora
betydelse för samhällsutveckling behöver lyftas

så att regional- och pendeltågen, som del av
systemet, värderas högre när Trafikverket vid
kapacitetsbrist måste prioritera mellan olika
tågslag. Det är generellt angeläget med en
ändring av detta regelverk för att kunna skapa ett
långsiktigt och förutsägbart utbud men också
för att säkerställa en balans mellan tågtrafikens
olika marknadssegment. I detta avseende
behöver också införandet av TTR (Timetabling
and Capacity Redesign, ny process för tilldelning
av kapacitet på den svenska och europeiska
järnvägsmarknaden) bevakas.
En dialog och fortlöpande uppföljning av stora
och små åtgärder i spårinfrastrukturen är en
annan angelägen kontinuerlig strategisk insats
för att säkerställa att nödvändiga åtgärder
genomförs snarast.
Huvudsaklig målkoppling: Attraktiv kollektivtrafik,
Tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik

KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR FÖR
EN HÅLLBART DRIVEN TRAFIK

En av de större förutsättningarna för att
nå fortsatt utveckling mot mer hållbar och
energieffektiv kollektivtrafik är genom ett
kontinuerligt arbete för att påverka hur
fordonen drivs men också energianvändning
på depåer, terminaler och bytespunkter. Det
främsta verktyget är att använda detta som
kravställning i samband med upphandlingar. För
att använda detta verktyg krävs det samtidigt
att följa utvecklingen, samla expertis och att
i god tid identifiera möjliga lösningar som på
lång sikt kan fortsätta trenden av den minskade
energianvändningen per körd kilometer.
Långsiktigt behöver också arbete bedrivas för
att identifiera och arbeta utefter andra aspekter
och faktorer kopplat till att trafiken ska bedrivas
mer hållbart. Förutom energianvändning kommer
sannolikt andra saker få allt mer betydelse i
definitionen av hållbarhet framöver. Det kan
exempelvis vara kopplat till tillverkningskedjor,
användning av råvaror och dess ursprung.
Huvudsaklig målkoppling: Effektiv kollektivtrafik
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Särskild
kollektivtrafik
Detta kapitel beskriver den särskilda
kollektivtrafikens förutsättningar, samt mål och
strategier.
Sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts
kallas gemensamt särskild kollektivtrafik och är
ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken
för personer som behöver en särskilt anpassad
resa. Särskild kollektivtrafik är inte öppen för
alla utan kräver någon form av tillstånd och
dessa resor skapar möjligheter för personer
med specifika behov att på lika villkor kunna
arbeta, studera och delta i olika aktiviteter
i samhället. Den särskilda kollektivtrafiken
har sin utgångspunkt i olika lagrum och har
organisatoriskt olika uppdragsgivare och
kostnadsbärare.
Framtidens särskilda kollektivtrafik påverkas av
flera faktorer. Antalet äldre personer förväntas
öka i Sörmland, vilket kan leda till ett ökat behov
av resor med särskild kollektivtrafik. Resmönster
påverkas även av kommunernas framtida
stadsplanering med ny bebyggelse, skolor och
verksamheter.
All trafik inom särskild kollektivtrafik utförs från
2022 med 100 % förnybara drivmedel.
Sjukresor
Grunderna för sjukresor styrs av Lag (1991:419)
om resekostnadsersättning vid sjukresa. Region
Sörmland har det övergripande ansvaret för
sjukresor, och regionfullmäktige beslutar om
regelverk för sjukresor och egenavgifter. För att
få resa med särskild kollektivtrafik till sjukvård

krävs ett sjukreseintyg från vården eller att man
redan innehar ett färdtjänsttillstånd.
Nuvarande regelverk för sjukresor är från 2012.
Det finns därmed ett behov av att se över
regelverket.
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om
färdtjänst och är respektive kommuns ansvar.
Riksfärdtjänst (Lag om Riksfärdtjänst 1997:735)
avser de resor inom Sverige som görs utanför
färdtjänstområdet. Kommunerna ansvarar för
regelverk, egenavgifter och myndighetsutövning
med utfärdande av tillstånd för färdtjänst och
riksfärdtjänst, samt för samtliga kostnader.
Det finns lagstöd för kommunen att, efter
överenskommelse med regionen, överlåta sina
uppgifter enligt denna lag till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
I Sörmland har länets kommuner det
övergripande ansvaret för färdtjänst och
riksfärdtjänst. Enligt den överenskommelse som
finns mellan Region Sörmland och kommunerna
har samtliga kommuner i länet överlåtit till
Region Sörmland ansvar för upphandling och
avtalsförvaltning av färdtjänst- och riksfärdtjänst,
samt för planering av färdtjänstresor. Ingen
kommun har i övrigt överlåtit det övergripande
ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Därmed är det respektive kommun som ska
upprätta trafikförsörjningsprogram avseende
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Om kommunerna i framtiden så önskar,
kan Region Sörmland ta över ansvaret för
handläggningen av tillstånd för färdtjänsten.
Skolskjuts
Enligt Skollagen (2010:800) är kommuner
skyldiga att anordna skolskjuts och ansvarar för
myndighetsutövning och samtliga kostnader.
Myndighetsutövningen, beslut om vem som har
rätt till skolskjuts och hur, får inte överlåtas till
någon annan organisation utan det är kommunens
angelägenhet.
I den överenskommelse som finns mellan
Region Sörmland och kommunerna, samt
med stöd av kollektivtrafiklagen (2010:1065),
har sju kommuner överlåtit upphandling
och avtalsförvaltning av skolskjuts till Region
Sörmland. Till detta har Eskilstuna, Nyköpings och
Oxelösunds kommuner även överlåtit planering
av all eller en del skolskjuts till Region Sörmland.

MÅL FÖR DEN SÄRSKILDA
KOLLEKTIVTRAFIKEN

I Sörmland har länets kommuner det
övergripande ansvaret för färdtjänst och
skolskjuts och ansvarar därmed för att sätta mål
och ambitioner för dessa. Den grundläggande
ambitionen för dessa kollektivtrafikslag sätts
därmed inte på regional nivå. För de delar av
den särskilda kollektivtrafiken som kommunerna
har lagt över ansvaret samt för sjukresor som
regionen tillhandahåller har Region Sörmlands
två mål.

I DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN
SKA RESENÄREN UPPLEVA GOD
KVALITET UNDER HELA RESAN

Region Sörmland definierar god kvalitet utifrån
de aspekter som resenären upplever är viktigast
för att denne ska uppleva god kvalitet under hela
resan. Dessa aspekter har tagits fram med hjälp
av resenärsundersökningar.
Tillhörande måltal:
Andel nöjda resenärer med särskild
kollektivtrafik: 92 %
Bemötande vid beställning och under
resan: 95 %
Servicenivå vid beställning i telefon: 70 %
God kvalitet följs upp för färdtjänst- och
sjukresor. Under programperioden ska ett sätt
att följa upp god kvalitet för den skolskjuts som
kommunerna lagt över ansvaret till regionen för
arbetas fram.

DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN
SKA ANORDNAS OCH UTFÖRAS PÅ ETT
EFFEKTIVT VIS

Region Sörmland följer upp att resorna inom den
särskilda kollektivtrafiken anordnas och utförs på
ett effektivt vis med fyra indikatorer.
Tillhörande måltal:
Andel besparade kilometrar till följd av
samordning av resor: 15 %
Andel tomkörningskilometer: Ska minska
Andel aktiv tid i fordonsflottan: Ska öka
Punktlighet färdtjänst- och sjukresor: 90 %
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STRATEGIER FÖR DEN SÄRSKILDA
KOLLEKTIVTRAFIKEN

För att nå de två målen som Region Sörmland
själva satt upp i detta trafikförsörjningsprogram
har tre strategier identifierats. Strategierna är
begränsade till de förutsättningar som Region
Sörmland själva har rådighet över.
Samverkan
Den särskilda kollektivtrafiken har sin
utgångspunkt i olika lagrum och har
organisatoriskt olika uppdragsgivare och
kostnadsbärare. Regelverk och riktlinjer ser olika
ut men den gemensamma nämnaren är fokus

på användare och den tjänst som ska levereras,
samt under vilka förutsättningar. Region
Sörmland ska därför samverka med kommuner
och trafikföretag för att identifiera faktorer som
styr verksamheten och driver kostnader och
för att hitta möjliga åtgärder för att uppnå en
social- och ekonomisk hållbarhet. Särskilt viktigt
är det att samverka inför förändringar av gällande
regelverk och riktlinjer eller förändringar inom
verksamheten inför upphandling och för att
uppnå en god samplanering och samordning av
resorna.

Samordning
Resor ska i möjligaste mån planeras och bokas så
att resor samordnas med andra resor, både inom
den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken,
men med hänsyn taget till gällande avtal,
regelverk och resenärens behov. Detta är inte
bara kostnadseffektivt, utan skapar också
miljömässiga vinster genom minskad trafik.

.
Tillgänglighet till service
Resenärer och medborgare ska ha en hög
tillgänglighet till den särskilda kollektivtrafiken
och det sätt som resenären blir bemött på är
direkt avgörande för hur resenären upplever
kvaliteten. Region Sörmlands Servicecenter är
i egenskap av bokningscentral och kundtjänst
därmed en nyckel för hög tillgänglighet och gott
bemötande.

Region Sörmland kan ta över ansvaret för
upphandling, avtalsförvaltning och planering
av skolskjuts från kommunerna i den takt
som kommunerna önskar. På så sätt ökar
förutsättningarna för samordning och effektivt
resursutnyttjande ytterligare.
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Finansiering

Finansieringen av den upphandlade allmänna
kollektivtrafiken i länet sker med offentliga
medel samt intäkter från biljettförsäljningen
och försäljning av vissa andra tjänster. De
offentliga medlen står för den större delen
av finansieringen, och utgörs främst av
skatteintäkter från både Region Sörmland och
Sörmlands kommuner. I praktiken fungerar det
som så att de offentliga medlen täcker det
underskott som finns kvar efter biljettintäkter
och de övriga intäkterna.
I samband med att Region Sörmland
bildades och tog över ansvaret som regional
kollektivtrafikmyndighet, 1 januari 2019, ändrades
även grunderna för finansieringen. För den
allmänna kollektivtrafiken finns en princip som
förenklat innebär att Region Sörmland genom
regionskatteintäkter täcker finansieringen
för stommen av regional tåg- och busstrafik,
medan respektive kommun står för den lokala
landsbygdstrafiken, kompletteringstrafiken,
skärgårdstrafiken och stadstrafiken. Ovan

nämnda princip är dock inte alltid lika tydliga
i praktiken, det finns specifika linjer som
kan ses som undantag från ovan förenklade
finansieringsprinciper.

En mer omfattande fördjupning kring ansvar och
finansiering av kollektivtrafiken i länet finns i den
gällande Överenskommelse om kollektivtrafik i
Södermanlands län.

Den trafik som kommunerna, och även regionen,
finansierar beställs och kan ändras årligen
genom en tillköpsprocess där det förutom
utbudsförändringar finns möjlighet att beställa
och bekosta ytterligare utredningar.
När det gäller den särskilda kollektivtrafiken ligger
finansieringsansvaret uppdelat efter den form av
trafik det gäller. Sjukresor finansieras av Region
Sörmland medan färdtjänst, riksfärdtjänst och
skolskjuts finansieras av respektive kommun.
Därutöver har vissa kostnader för såväl den
allmänna som den särskilda kollektivtrafiken
skatteväxlats i samband med regionbildningen.
För den allmänna kollektivtrafiken finns även vissa
specifika principer avseende tekniska system och
depåer.
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Öppet marknadstillträde och allmän
trafikplikt
KOMMERSIELL TRAFIK OCH ÖPPET
MARKNADSTILLTRÄDE

Trafikföretag får med stöd av kollektivtrafiklagen
fritt etablera kommersiell kollektivtrafik inom alla
geografiska marknadssegment. För att underlätta
marknadsanalys för kommersiell trafik upprättar
Region Sörmland varje år ett trafikbokslut med
redovisning av data över bland annat antal
resande, intäkter och kostnadstäckningsgrad på
linjenivå för innevarande avtal.
Region Sörmland ställer sig positiv till
kommersiell kollektivtrafik i länet, och har
som utgångspunkt att den kommersiella och
den upphandlade kollektivtrafiken ska fungera
väl tillsammans och komplettera varandra för
resenärernas bästa. Med nuvarande erfarenhet
gör Region Sörmland bedömningen att fjärrtrafik
med tåg och buss till de tre storstadsregionerna,
länsöverskridande busstrafik samt busstrafik till
och från flygplatser inom och utanför länets
gränser är de kommersiella kollektivtrafiktyper
som har bäst förutsättningar att utvecklas.
Trafikföretag som avser bedriva kommersiell
trafik i Sörmland ska anmäla detta till
kollektivtrafikmyndigheten.
Tillgång till infrastruktur, biljett- och
informationssystem
Tillträde till befintliga och framtida bytespunkter,
hållplatser och annan offentligt ägd infrastruktur
i Sörmland ska behandlas konkurrensneutralt

för att underlätta etableringen av kommersiell
kollektivtrafik. Vid anmälan av kommersiell trafik
till kollektivtrafikmyndigheten ska trafikföretaget
ange vilka hållplatser som ska angöras, samt bifoga
tidtabeller.
I Sörmland tillämpas principer för tillträde till
hållplatser, terminaler och resecentra samt
prissättning enligt den vägledning som tagits
fram i ett branschgemensamt samarbete
(Bytespunkter – övergripande principer för
tillträde och prissättning, Svensk Kollektivtrafik
m fl, 2014). I Sörmland bedöms risken för
kapacitetsbrist vid bytespunkter vara liten. I
de fall det ändå skulle uppstå kapacitetsbrist
kallar kollektivtrafikmyndigheten berörda parter
till dialog där utgångspunkten är att företräde
ges utifrån trafikens utbud, kundnytta och
funktion. Trafik som avser att tillgodose resbehov
för arbets- och studiependling samt annat
vardagsresande värderas högt.
Samverkan kring biljetter och information
är också möjligt men ställer höga krav på
kontinuitet och långsiktighet och hanteras från
fall till fall.

ALLMÄN TRAFIKPLIKT

Inför upphandling ska Region Sörmland i sin
roll som regional kollektivtrafikmyndighet fatta
beslut om allmän trafikplikt för sådan regional
kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar
för och teckna avtal om. I de fall trafiken
är länsövergripande sker samverkan med
aktuell regional kollektivtrafikmyndighet inför
övervägande och beslut om allmän trafikplikt.
Ett beslut om allmän trafikplikt kan sägas
säkerställa sådan kollektivtrafik som myndigheten
anser nödvändig för regionens utveckling och
som inte bedöms komma till stånd i önskvärd
omfattning genom kommersiella aktörer. I ett
beslut om allmän trafikplikt ska syftet med den
planerade trafiken beskrivas. Trafiken ska också
stå i överensstämmelse med mål och intentioner
i trafikförsörjningsprogrammet.

Om ett trafikföretag visar intresse av att utföra
trafik utan samhällsstöd kan Region Sörmland
välja att helt eller delvis avstå från trafikplikt för
just den trafiken.
En samlad bedömning görs av hur målen i
trafikförsörjningsprogrammet kan uppfyllas
innan ett ställningstagande görs kring att
avstå trafikplikt till förmån för kommersiell
trafik. Långsiktigheten och stabiliteten i det
kommersiella alternativet, att trafiken inte
förutsätter subventioner samt att det finns
betalningsvilja hos resenären för hela kostnaden
för tjänsten är av stor vikt. Andra aspekter
som vägs in är påverkan på resandeutveckling,
kundnöjdhet, miljöpåverkan och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.

För att pröva marknadens intresse för att utföra
den planerade trafiken på kommersiella villkor
genomförs ett samråd inför upphandling (SIU).
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Kollektivtrafiksystemet i
Sörmland
Till grund för programmets mål och strategier
ligger ett brett underlag av olika faktorer kopplat
till Sörmlands utveckling och resandeutvecklingen.
Underlaget innehåller historik, trender och
bedömning utifrån dagens förutsättningar. I detta
avsnitt presenteras först dagens kollektivtrafik och
därefter flera av de viktiga förutsättningarna för
kollektivtrafiken i Sörmland.

DAGENS KOLLEKTIVTRAFIK I
SÖRMLAND
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Kollektivtrafiken i länet består även av den
särskilda kollektivtrafiken. Upplägget för denna
skiljer sig en aning mellan olika delar i länet.
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Kollektivtrafiken i Sörmland består och körs
av flera aktörer och under flera varumärken.
Det mest framträdande inom den allmänna
kollektivtrafiken inom länet är Sörmlandstrafiken,

vilket är Region Sörmlands upphandlade
trafik som i huvudsak körs med buss. En viktig
del av Sörmlands kollektivtrafik är även den
regionaltågstrafik som binder samman flera
delar av länet och länet med omgivande läns
arbetsmarknadsregioner. Dessutom finns
pendeltågen mellan Gnesta och Södertälje. Den
upphandlade buss- och tågtrafiken kompletteras
också av kollektivtrafik som körs på kommersiella
grunder samt ett antal linjer som bedrivs av
andra regioner.

Figur 7 . Linjer med upphandlad persontågstrafik i Sörmland
(Region Sörmland, 2021)

(Uppsala–)Stockholm–Eskilstuna(–Arboga–Örebro)
(Svealandsbanan)
Sala–Västerås–Eskilstuna–Katrineholm–Linköping
(UVEN)
Gnesta–Södertälje C
(Gnestapendeln)

Mer om detta och hur de olika trafikslagen och
koncepten för den allmänna kollektivtrafiken
fungerar idag kan läsas i följande delavsnitt.

REGIONAL TÅGTRAFIK

Samtliga järnvägar i Sörmland har persontrafik
med undantag av södra delen av den så kallade
TGOJ-banan mellan Flen och Oxelösund. För
att reglera trafiken utifrån samhällets behov
har regionaltågstrafiken, genom Mälardalstrafik,
upphandlats. Denna trafik bedrivs under
varumärket Mälartåg. Gnesta omfattas av SL:s
pendeltågssystem vilken upphandlas av Region
Stockholm. De sträckor som trafikeras av den
upphandlade trafiken och dess uppehåll framgår
av Figur 7.
Satsningar på fler turer med regionaltåg har
genomförts på samtliga linjer genom Sörmland
sedan 2017. Samma år introducerades också
Movingobiljetter, en periodbiljett (”månadskort”)
som gäller både på regionaltågen och den
anslutande lokaltrafiken. I december 2019
lanserades Regionexpressen på Svealandsbanan,
ett koncept som ska säkerställa att nodstäder

i västra delen av Mälardalen, Örebro och
Eskilstuna, ska kopplas närmare Stockholm.
Vid samma tidpunkt började infasningen av de
nya regionaltågen ER 1. Dessa marknadsförs
som ”Mälartåg” och har ersatt äldre lok, vagnar
och motorvagnar i all trafik som handlas upp
av Mälardalstrafik och därmed på samtliga
linjer genom Sörmland. Inom ramen för
Mälardalstrafiks nya trafikavtal (”Etapp 2”) har
ytterligare utbudsförbättringar genomförts
på samtliga linjer, det innebär bland annat
30-minuters trafik i rusningstid på delsträckor på
vardagar.
Resandet med regionaltåg till och från Sörmland
är störst på Svealandsbanan, där är också trafiken
mest omfattande inklusive regionexpresståg
Eskilstuna-Stockholm. Linjen med lägst resande
och utbud är Sörmlandspilen, detta beror också
på att det finns kompletterande trafikupplägg från
Katrineholm (kommersiella fjärrtåg) och Gnesta
(SL:s pendeltåg). Mellan Trosa och Liljeholmen
körs även Trosabussen på kommersiell bas, men
Movingokorten gäller. Denna busslinje skapar
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attraktiva förbindelser i ett stråk med omfattande
pendling som saknar direktförbindelse med tåg.
Dagliga pendlingsresor till arbete och utbildning
har stor betydelse i den regionala tågtrafiken.
UVEN avviker något från mönstret vilket
beror på att den dessutom har kopplingar till
fjärrtågtrafiken i främst Katrineholm, Sala och
Linköping.

Resandet har utvecklats positivt, framför
allt mellan 2017 och 2019. Detta ska ses mot
bakgrund av utbudsförbättringarna, men
även den nya pendlarbiljetten Movingo har
bidragit. Dessutom har omvärldsutvecklingen
varit gynnsam med låg arbetslöshet och ökade
inkomster vilket mer generellt bidragit till ett
ökat transportarbete. Ökad medvetenhet om
transporternas klimatpåverkan är en annan
underliggande trend med positiv påverkan på
resandet med tåg, inte bara i Sörmland utan
i hela Sverige och många andra länder. Det
tillfälligt minskade resandet med Gnestapendeln
2017 kan bero på att Södertäljekortet slopades
då - med en prishöjning för pendlare GnestaSödertälje som följd.

Tabell 1. Resandet med regional- och pendeltåg från Sörmland 2019, d.v.s. senaste ”normalår” innan Corona
(Källa: SJ, Mälardalstrafik och Region Stockholm 2019).

Påstigande
2 579 000

Påstigande i länet med SJ färdbevis och Movingo för regionaltåg
varav Svealandsbanan från stationerna Eskilstuna, Strängnäs och Läggesta

1 066 000

varav Sörmlandspilen från stationerna Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta

342 000

varav Nyköpingsbanan från stationerna Nyköping och Vagnhärad

501 000

varav UVEN från stationerna Katrineholm, Flen, Hälleforsnäs, Eskilstuna och Kvicksund

670 000

Påstigande i tågtrafiken med Sörmlandstrafikens periodkort (totalt för alla stationer)

415 000

Påstigande i Gnesta på SL:s Gnestapendel

308 000

Utveckling av resandet med regional– och pendeltåg från Sörmland sidan 2012 (index)
130

SJ Regional 25 %

120
Gnestapendeln 8 %

110
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Figur 8 . Utveckling av antalet påstigande från de sörmländska järnvägsstationerna sedan 2012 (Index) (exklusive påstigande med
Sörmlandstrafikens periodkort). ). Källa: Bearbetning av Region Sörmland efter data från SJ och Region Stockholm.

Dagens spårinfrastruktur i StockholmMälarregionen kännetecknas av kapacitetsbrister,
det vill säga den av marknaden och
trafikorganisationer efterfrågade kapaciteten
överstiger delvis den tillgängliga kapaciteten.
Detta medför ryckiga tidtabeller med många
avvikelser och förlängda restider med negativa
effekter också på planeringen av anslutande
trafik. Trafikverkets regelverk kring tilldelning
av kapacitet, där i praktiken långväga fjärrtåg
prioriteras före regionaltåg, skapar också en
osäkerhet i ett långsiktigt perspektiv då det
omöjliggör för ett långsiktigt och förutsägbart
utbud.

REGIONAL OCH LOKAL BUSSTRAFIK

Busslinjenätet i Sörmland som körs under
varumärket Sörmlandstrafiken utgörs av
landsbygdstrafik och stadsbusstrafik. Stadstrafik
finns i Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping
och Strängnäs. Omfattningen och karaktären av
stadstrafik skiljer sig stort mellan städerna där
Eskilstuna med sin storlek har överlägset störst
utbud medan Flen har ett jämförelsevis litet
utbud.
Landsbygdstrafikens linjer delas i dagsläget upp
i två huvudtyper; regionala stomlinjer och lokala
linjer. Den regional stomlinjetrafiken förbinder
länets kommunhuvudorter och har linjenummer
från 700 och uppåt. Dagens stomlinjer har
lite olika karaktär och innefattar både snabba
regionala expressbusslinjer med färre stopp
samt längre mellankommunala linjer med en mer
yttäckande karaktär som också kan försörja ett
lokalt resande på landsbygderna.
De lokala landsbygdslinjerna körs i huvudsak
inom respektive kommun. Landsbygdslinjernas
utbud varierar tydligt och är anpassat utefter
den variation av befolkningskoncentrationer i
olika områden och stråk. Vissa landsbygdslinjer
har ett utbud som skapar många resmöjligheter
över dagarna medan ett stort antal linjer runt
om i länet endast har några enstaka turer per
dag. Flera av de lokala landsbygdslinjerna är
starkt anpassade utefter skoltider och terminer
och trafikerar därmed endast under skoldagar.

Vissa linjer är helt eller delvis anropsstyrda, vilket
innebär att resenären på förhand måste ringa
och boka sin resa. Dessa turer körs vanligtvis
med taxifordon.
Resandet med den regionala och lokala
busstrafiken har succesivt ökat under en längre
tid fram till och med coronapandemins start
år 2020. Under 2019 genomfördes nästan 12,5
miljoner resor med den regionala busstrafiken
(Sörmlandstrafiken). 66 % av resorna skedde med
stadstrafiken, vilket därmed är en klar majoritet av
resorna i Sörmlandstrafikens regi.
Från 2012 till 2019 hade det totala resande med
Sörmlandstrafiken ökat med drygt 30 %. Störst
ökning återfinns i stadstrafiken, men också
regionala och lokala landsbygdslinjer har fått
många fler resenärer. Det ökande resandet kan
delvis ses som ett resultat av satsningar på mer
attraktiv trafik (linjeöversyn 2012, successivt
ökat utbud med cirka 25 %, införandet av
Sörmlandstaxan 2016). Underliggande faktorer i
omvärlden har också varit gynnsamma, det vill
säga en sjunkande arbetslöshet, ökade inkomster
och en trend till klimatvänliga transporter. En
förklaring är också den omfattande invandringen
2015/16 och därmed en grupp som utmärker
sig genom mycket lågt bilinnehav åtminstone
de första åren efter etableringen i Sverige; här
har kollektivtrafiken fyllt en viktig funktion för
etablering och integrering av nyanlända.
En grupp som står för en stor andel av
resandet är skolungdomar. Exempelvis är
skolkortsresor mycket betydelsefulla, mer
än var tredje resenär åker med någon form
av skolkort. Motsvarande nivå i Sverige
ligger kring 10 % (Svensk kollektivtrafik Kollektivtrafikbarometern, Årsrapport 2020).
Att nivån är extra hög i Sörmland skulle kunna
kopplas till att många elever erbjuds ett elev-/
skolkort samt att flertalet busslinjer och turer
är direkt inriktade på skolresor. Samtidigt
som det är positivt att många skolungdomar
reser med Sörmlandstrafiken visar den höga
andelen skolresor på att andelen av andra
resor till exempelvis arbete bör ha en stor
utvecklingspotential.
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Länsöverskridande allmän trafik
Länsgränsöverskridande busstrafik finns mot
samtliga angränsande län, varav Region Sörmland
ansvarar för trafik till och från Stockholms och
Östergötlands län. Störst länsöverskridande
utbud och resande har Sörmlandstrafikens linjer
Strängnäs-Södertälje C samt Trosa-Södertälje C,
det vill säga stråk som saknar direktförbindelse
med tåg. En annan linje med funktionell
betydelse är den mellan Strängnäs och Enköping
som körs av UL. Mälardalens universitet (innan
2022 Mälardalens högskola) har sedan tidigare
handlat upp busstrafik mellan Eskilstuna
och Västerås för transport av studenter och
anställda.

Figur 9. Översiktlig bild av Sörmlandstrafikens busstrafik samt länsöverskridande tåg- och busstrafik som samfinansieras med
andra län. Bilden visar utbudet vid inledningen av år 2022.

Utveckling av bussresandet i länet (index)
Stad +37 %

140

130

Regional landsbygd +23 %

Kompletteringstrafik
I områden där avståndet till närmsta hållplats för
allmän kollektivtrafik överstiger 2 km finns idag
ett trafikkoncept som kallas kompletteringstrafik.
Syftet med denna trafik är att åtminstone ge
någon enstaka möjlighet i veckan att resa för att
exempelvis ett serviceärende med den allmänna
kollektivtrafiken. Kompletteringstrafiken ger
möjlighet till resa en eller ibland två bestämda
tillfällen i veckan beroende på vilket utbud
som respektive kommun beslutat om. Resan
med kompletteringstrafiken går i regel från
resenärens hemadress och fram till närmsta
hållplats för att matcha en specifik tur med
en landsbygdsbuss. Vid några undantag går
denna resa direkt till närmsta ort med service.
Kompletteringstrafiken körs med taxifordon.

Skärgårdstrafik
Skärgårdstrafik är del av den anropsstyrda
kompletteringstrafiken och körs med båt eller,
under vintertid, med svävare längs och strax
utanför kusten i Nyköpings kommun. Under 2019
reste drygt 1 200 personer i skärgårdstrafiken.
Kommersiell trafik
Förutom trafiken som drivs med stöd från
samhället finns också kommersiell trafik som helt
finansieras genom biljettintäkter. Kommersiell
busstrafik finns utefter vägarna E20 och E4,
där trafiken genom Sörmland är en del av
interregionala sträckor. Flygbussarna trafikerar
sträckan Stockholm - Stockholm Skavsta
flygplats. Också Trosabussen mellan Trosa och
Liljeholmen drivs på kommersiell bas. Länet
berörs även av kommersiell tågtrafik, främst på
Västra stambanan där Katrineholm är en viktig
bytespunkt.
Särskild kollektivtrafik
Region Sörmland tillhandahåller särskild
kollektivtrafik såsom sjukresor, färdtjänst,
riksfärdtjänst och skolskjuts till regionens
invånare enligt det som tidigare beskrivits i
kapitel Särskild kollektivtrafik. Antalet resor
har stadigt ökat de senaste åren, fram till
dess att coronapandemin år 2020 medförde
begränsningar i resandet.

120

110

Lokal landsbygd +14 %

100

90
2013
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Figur 10. Utveckling av antalet påstigande i Sörmlandstrafikens busstrafik (Index) sedan linjeomläggningen 2013 och fram till år 2019. Sorterat
efter typ av trafik.

2016

2017

2018

2019

324 821

406 053

425 683

450 144

varav färdtjänst

131 469

163 665

174 314

175 949

varav omsorgsresor

75 677

79 065

98 091

106 572

varav sjukresor

86 069

102 703

101 049

104 141

varav skol- och särskoleresor

44 195

44 888

45 983

50 211

5 411

15 732

6 246

13 271

Totalt

varav övrigt

Tabell 2. Antalet genomförda resor med särskild kollektivtrafik 2016-2019.
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SÖRMLANDS UTVECKLING OCH
KOLLEKTIVTRAFIKEN

Ortstruktur Sörmland
Tätortsbefolkning

annat befolkningstillväxt och bostadsutveckling.
Prognoser visar på en fortsatt positiv utveckling
även framöver. Utvecklingen på senare tid och
framöver varierar dock tydligt över länet (Figur
13) vilket kan kopplas till olika närhet till växande
arbetsmarknader utanför länet samt att det inom
länet också finns skillnader i styrka och geografisk
upptagning i de lokala arbetsmarknadsområdena.
Flera faktorer följer ett liknande mönster som
kollektivtrafikens utveckling kommer att behöva
förhålla sig till. En differerad utveckling med
tydligare befolkningsökning i vissa områden
förväntas bidra till en ökad efterfrågan av
kollektivtrafik i specifika delar av länet.

Behov av kollektivtrafik
Hur mönster ser ut och förändras i länet över
tid gällande exempelvis befolkningsutveckling,
pendling och arbetsmarknaders geografiska
kopplingar påverkar medborgarnas behov av
mobilitet. För att kollektivtrafiken ska uppfattas
som ett attraktivt alternativ och ett aktivt stöd i
en hållbar regional utveckling krävs ett ständigt
pågående planerings- och utvecklingsarbete.
Förutsättningarna för kollektivtrafikens utveckling
över tid påverkas givetvis av ännu fler faktorer,
flera som är svårare att mäta eller att ens
förutspå. I detta avsnitt följer en presentation av
några faktorer av Sörmlands utveckling som har
bäring på kollektivtrafikens behov.

< 2 500
< 10 000
< 20 000
< 50 000
< 70 261

Länets befolkning bedöms fortsätta öka och
nå knappt 335 000 invånare år 2050 enligt de
senaste prognoserna (Figur 11). Utvecklingen är
dock avhängig av migrationens omfattning och
ökningstakten är därför osäker.

Befolkningsutvecklingen
Sett till Sörmland som helhet har länet under en
tid varit inne i en positiv trend avseende bland

340 000

Figur 12. Karta över ortstruktur och tätortsbefolkning i Sörmland. Källa: SCB och Region Sörmland, 2021

Figur 11. Befolkningsutvecklingen i Sörmland. Utfall 1968-2020 enligt SCB (2021) och befolkningsprognos 2020-2050 enligt SCB (2021)
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200 000

+ 1 200 (+10 %)

220 000

+ 2 000 (+17 %)

240 000

+ 3 200 (+9 %)

260 000

+ 4 500 (+31 %)

280 000

+ 6 500 (+11 %)

+ 11 500 (+11 %)

300 000

+ 7 200 (+19 %)

320 000

Figur 13. Förändring av folkmängden per kommun till 2050 enligt befolkningsprognos. Prognosen utgår från den senast kända årsbefolkningen och antaganden om den framtida utvecklingen. Källa: SCB.
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grannkommunerna Nyköping och Oxelösund samt
grannkommunerna Eskilstuna och Strängnäs.

Utveckling bebyggelse
Studeras prognoser för framtida
bebyggelseutveckling Sörmland så följer det i
stora drag samma utveckling som
befolkningstillväxten gör och förväntas göra.
Kommuner med starkare tillväxttrend i
befolkning tenderar att planerna och utveckla
för fler bostäder framöver. Denna utveckling har
också mönster som kan kopplas till närheten
till de starka arbetsmarknadscentrumen som
presenteras senare.
Bebyggelseutvecklingen har också en ihållande
trend av urbanisering där en övervägande
majoritet av bebyggelseutvecklingen planeras
till de större tätorterna. I många fall innebär
det bra förutsättningar för en framtida
kollektivtrafikförsörjning då utveckling kan
ske i stationsnära lägen eller i befintliga stråk
inom en stad. Scenarion kan också vara
att en tät ny stadsbebyggelse helt enkelt
skapar tillräckligt goda förutsättningar för
ett helt nytt kollektivtrafikstråk. Givetvis
förväntas utveckling även ske i enskilda
lägen på landsbygderna. En sådan utveckling
tenderar vara svår utifrån möjligheter för en
framtida god kollektivtrafikförsörjning. Ur ett
kollektivtrafikperspektiv där målsättningar
uppfylls är en utveckling i kollektivtrafiknära lägen
en viktig pusselbit.
Arbetsmarknad och pendling
Bland de starkaste faktorerna som påverkar
behovet och utvecklingen av kollektivtrafiken
är hur arbetsmarknadsområdena och
pendlingsmönstren ser ut i Sörmland och

omgivningen. Dessa faktorer ligger till grund för
dagens kollektivtrafik men är också en del av
underlaget för att se på behovet och potentialen
av kollektivtrafiken framöver. Här innehar
kollektivtrafiken också en nyckelroll ur ett socialt
perspektiv då den bidrar till att tillgängliggöra
platser också för människor som av olika
anledningar inte kan ta sig till dem på andra sätt.
Sörmland präglas av omfattande arbetspendling
över länsgräns med tonvikt på pendling till,
men också från, Stockholms län. Enligt SCB:s
förteckning över lokala arbetsmarknadsregioner
(2018) räknas idag Gnesta, Strängnäs och
Trosa kommuner till Stockholms lokala
arbetsmarknadsregion. Nyköping och Oxelösund
bildar en gemensam lokal arbetsmarknadsregion
samtidigt som Flen, Katrineholm och
Vingåker numera räknas in i Eskilstunas lokala
arbetsmarknad. På kommunnivå finns därmed idag
tre olika lokala arbetsmarknadsregioner för länet.
När arbetspendlingen på kommunnivå
studeras specifikt så stärks bilden av de
arbetsmarknadskopplingar som finns mellan
kommuner och mot vissa omgivande kommuner
och arbetsmarknadsområden (se Figur 15).
Pendlingen är framför allt stark från flera
kommuner mot Stockholms län. Pendling över
länsgräns är också förhållandevis stark till/
från Västerås där kopplingen mellan Eskilstuna
och Västerås syns tydligt. Ett lite större
pendlingsmönster över länsgräns finns även till/
från Norrköping från Katrineholm och Nyköping.
När det gäller pendling över kommungräns
inom länet är de starkaste kopplingarna mellan

Också för studiependlingen har kollektivtrafiken
en nyckelroll då den skapar tillgänglighet till
platser för utbildning. Medan pendling till
grundskolor i regel sker inom respektive kommun
så rör sig gymnasieelever i större grad även
över kommun- och delvis länsgränser. Detta
gäller bland annat för kommuner som saknar
egen gymnasieskola, nämligen Vingåker (med
pendling främst till Katrineholm och Hallsberg),
Oxelösund (med pendling främst till Nyköping)
samt Gnesta och Trosa (med pendling främst till
Nyköping och södra Stockholms län). Även från
kommunerna Flen och Strängnäs, med egna
gymnasieskolor, finns det relativt omfattande
kommungränsöverskridande pendling till
Eskilstuna. Gymnasiependling över länsgräns liknar
i övrigt mönstren från arbetspendlingen med
mest omfattande flöden mellan kommunerna i
östra Sörmland och södra Stockholm län samt
Eskilstuna och Västerås.

Vad gäller pendling till högre utbildning så
visar statistik från Sörmlandsdatabasen/SCB
att huvuddelen av de som studerar väljer det
universitet/högskola som ligger närmast. I
Sörmland är Mälardalens högskola (från och med
2022 universitet) i Eskilstuna länets enda högre
utbildningsställe. Därmed är också de närliggande
länens studieorter Västerås, Stockholm,
Norrköping/Linköping, Uppsala, Örebro och
Huddinge viktiga för de som vill studera vidare
och en välfungerande kollektivtrafik dit en
förutsättning för pendling och högre utbildning.
Genom att studera arbetsmarknadsområdena
samt pendlingen kan slutsatsen dras att det
finns ett behov av en attraktiv kollektivtrafik
som försörjer flera lokala områden inom länet.
Det finns också en förhållandevis stark längre
pendling, och därmed behov av en kapacitetsstark
kollektivtrafik, där ibland flera kommuner passeras
för att nå ett arbetsmarknadsområde i ett annat
län.

Figur 14. Lokala arbetsmarknadsområden nedbrutet på tätortsnivå. Källa: SCB och Region Sörmland, 2018
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En analys för arbetsresor i prioriterade stråk,
med underlag från 2018 och 2019, visar att
kollektivtrafikens marknadsandel i prioriterade
stråk ligger i snitt på omkring 25 %. Det är främst
relationer med tåg som genom snabba restider
är konkurrenskraftiga mot bilen. I dessa stråk
ligger kollektivtrafikens marknadsandel mellan 30
och 50 %, och därmed klart över genomsnittet.
Avsaknaden av attraktiv kollektivtrafik till
arbetsplatserna i centrala Södertälje resulterar
i mycket låga marknadsandelar, med undantag
av relation Gnesta-Södertälje tack vare
Gnestapendeln. Ett annat stråk med potential
är Oxelösund-Nyköping, generellt är det dock
svårare att erbjuda en konkurrenskraftig
kollektivtrafik i stråk med förhållandevis korta
avstånd mellan bostad och arbete.

Figur 15. Arbetspendling 2018 till och från kommuner inom Sörmlands län och i Mälarregionen. Bilden visar pendling oavsett färdsätt.
Källa Mälardalsrådet, 2020.

Kollektivtrafikens marknadsandel
En analys av kollektivtrafikens marknadsandel per
stråk ger ytterligare en viktig input för behoven av
kollektivtrafiken och det bedöms finnas fortsatt

potential för att öka resandet med kollektivtrafik.
Främst i stråken mellan de större orterna inom
länet och över länsgräns, men också inom
kommuner och inom de större tätorterna.

Figur 16 . Kollektivtrafikens marknadsandel i prioriterade stråk i länet. Över länsgräns redovisas bara stråk med omfattande pendling. Vid beräkningen av marknadsandelen har bara tagits hänsyn till pendlingen och resandet mellan ändpunkterna (och ej från/
till mellanliggande orter). Källa: SCB:s arbetspendlingsstatistik 2018 samt Sörmlandstrafikens och Mälardalstrafiks biljettstatistik
september-november 2019.

Jämfört med en liknande analys av
marknadsandelar 2014 kan konstateras att den
har ökat med cirka 10 procentenheter mellan
Strängnäs/Läggesta och Stockholm, Trosa/
Vagnhärad och Stockholm samt Nyköping och
Stockholm. Uppföljningen av kollektivtrafikens
marknadsandel kommer framöver få större
betydelse, då analysen av enbart påstigande
med buss och tåg kan ge en missvisande bild i ett
samhälle med ökat inslag av distansarbete.
Coronapandemins påverkan
Liksom i övriga delar av världen har pandemin
också i Sverige och Sörmland väsentligt
påverkat människornas vardag och vanor.
Transportbranschen hör till de verksamheter
som har påverkats mest: Nedstängningar,
rekommendationer och restriktioner samt
människornas rädsla för trängsel ledde i början
av 2020 till dramatiskt minskad efterfrågan på
transporttjänster. Givetvis påverkades även
Sörmlands kollektivtrafik, som mest minskade
resandet med Sörmlandstrafikens busstrafik
med cirka 50 % i april och maj 2020. Att
resandet med buss inte minskat ännu mer
kan förklaras med att den utgör stommen för
studiependlingen.

Den stora frågan i skrivande stund är hur
resandet, och därmed behoven, kommer att
utvecklas framöver. I och med att pandemin
har pågått så länge är sannolikheten stor
att den kommer att leda till bestående
beteendeförändringar, något som bekräftas av
flera rapporter som hunnit publicerats. Mycket
tyder på att resandet i alla fall inledningsvis
kommer att ligga cirka 10–30 % under precoronanivå. Det är framför allt en effekt av
ökat inslag av distansarbete (med påverkan på
pendlingsresor) och distansmöten (med påverkan
på tjänsteresor). Åtminstone på något längre sikt
ser Region Sörmland dock ett antal faktorer som
kan dämpa effekten och leda till ökat resande:
• Underliggande positiv utveckling av befolkning
och ekonomi;
• Behov av minskad klimat- och miljöpåverkan
• Kollektivtrafikens ökade betydelse för ett
jämlikt samhälle samt
• Trend till något längre pendlingsresor när
restiden inte värderas lika högt längre.
I detta trafikförsörjningsprogram har inga
väsentliga revideringar genomförts med
anledning av coronapandemin. De grundläggande
målen och strategier gäller likväl, även om
exempelvis marknadsandelens betydelse blir mer
central - ökat resande med buss eller tåg i sig är
inget självändamål.
Det är nu av stor vikt att noggrant följa
utvecklingen de närmsta åren. Eventuella
anpassningar av kollektivtrafiken till förändrade
behov kommer att konkretiseras i underliggande
dokument såsom handlingsplaner och
stråkutredningar, men under beaktande av
trafikförsörjningsprogrammets övergripande
strategier. I detta arbete är ett brett
angreppssätt viktigt, det krävs lyhördhet,
flexibilitet och kanske nya ansatser så att
kollektivtrafiken även framöver kan spela en aktiv
roll i samhällsutveckling.
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Svar på remiss om Trafikverkets nationella plan för
transportinfrastrukturen 2022 - 2033
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar remissyttrandet till
Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Utgångspunkten för Trafikverkets
förslag är de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen. Trafikverkets
övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första hand vårda och
utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den
utnyttjas effektivt.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799
miljarder kronor för perioden 2022–2033
Trafikverket skriver i sin text att inriktningen för västra stambanan m fl är att återta en
del av det eftersatta underhållet på några av de högst trafikerade delarna av
anläggningen.
Vingåkers kommun ser positivt till en förbättrad stambana. Kommunen ser positivt att
man arbetar med stambanan för att förbättra både för gods-och persontrafik.
Vingåkers kommun är medlemmar i västra stambanegruppen och instämmer med
deras remissvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-17
Svar på remiss
Remiss nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 – Trafikverket
Beslutet skickas till
Trafikverket
Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-17
Handläggare

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

KS 2020/695

Remiss Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår att
1. Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och överlämnar remissyttrandet till
Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Utgångspunkten för Trafikverkets
förslag är de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen. Trafikverkets
övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första hand vårda och
utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den
utnyttjas effektivt.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799
miljarder kronor för perioden 2022–2033
Trafikverket skriver i sin text att inriktningen för västra stambanan m fl är att återta en
del av det eftersatta underhållet på några av de högst trafikerade delarna av
anläggningen.
Vingåkers kommun ser positivt till en förbättrad stambana. Kommunen ser positivt att
man arbetar med stambanan för att förbättra både för gods-och persontrafik.
Vingåkers kommun är medlemmar i västra stambanegruppen och instämmer med
deras remissvar.

Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafikingenjör Lina Ljungqvist
Avstämning med andra förvaltningar:
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☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:
•
•
•
•
•

drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
medel till forskning och innovation.

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och
flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det
trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur vi ska
använda vår infrastruktur smartare och effektivare.
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive
klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i
första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder
som gör att den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion, användning och
miljöpåverkan påverkas även av en rad andra faktorer som inte är en del av
infrastrukturplanen, såsom styrmedel, regleringar och upphandlad trafik. För att nå de
transportpolitiska målen är infrastrukturen en pusselbit bland flera.
De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad av
riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet anges
också av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta ett förslag
till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen
för perioden 2022–2033.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799
miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. Medlen ska
fördelas enligt följande:
•
•
•

165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och
reinvesteringar) av statliga järnvägar;
197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda
vägar;
437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av
dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till
nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna
(förslag till länsplaner tas fram av regionerna och lämnas in separat till
regeringen).
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Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande
av vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i
fasta priser).
Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent
jämfört med den gällande planen.
Förvaltningens ståndpunkt
Det som berör Vingåkers kommun i den nationella planen är västra stambanan och ett
förbigångspår i Högsjö.
Trafikverket skriver i sin text att inriktningen för västra stambanan m fl är att återta en
del av det eftersatta underhållet på några av de högst trafikerade delarna av
anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och säkerhetsställa en hög
funktionalitet. Västra stambanan är utvald i branschsamverkan som en av Sveriges
viktigaste transportflöde. Kommunen ser positivt till en förbättrad stambana.
Trafikverket skriver att 12 objekt som inte ingår i byggstartsbeslutet för år 4-6 får
beslut om att få förbereda inför en byggstart under åren 2025- 2027. Förbigångspåret i
Högsjö behöver byggas för att kunna tillgodose en ökad volym av person-och godståg.
Med de två nya mötesspåren kan långsammare tåg köra åt sidan och släppa förbi
snabbare tåg vilket medför att tidsluckan för långsammare tåg blir mindre. Kommunen
ser positivt att man arbetar med stambanan för att förbättra både för gods-och
persontrafik.
Vingåkers kommun är medlemmar i västra stambanegruppen och instämmer med
deras remissvar.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Skäl till beslut
"[Klicka och skriv - gäller myndighetsutövning mot enskild]"
Avgift
"[Klicka och skriv - beslut som ska debiteras]"
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
"[Klicka och skriv]"

Beslutet skickas till
"[Klicka och skriv - obligatorisk]"
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"[Klicka och skriv namn]"
"[Klicka och skriv titel]"
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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?
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Vår handläggare

Lina Ljungqvist
Tel 0151-19339
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Vår beteckning
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Er beteckning
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Remissvar ” Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Vingåkers kommun har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022 - 2033.
Det som berör Vingåkers kommun i den nationella planen är västra stambanan och ett
förbigångspår i Högsjö.
Trafikverket skriver i sin text att inriktningen för västra stambanan m fl är att återta en
del av det eftersatta underhållet på några av de högst trafikerade delarna av
anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och säkerhetsställa en hög
funktionalitet. Västra stambanan är utvald i branschsamverkan som en av Sveriges
viktigaste transportflöde. Kommunen ser positivt till en förbättrad stambana.
Trafikverket skriver att 12 objekt som inte ingår i byggstartsbeslutet för år 4-6 får
beslut om att få förbereda inför en byggstart under åren 2025- 2027. Förbigångspåret i
Högsjö behöver byggas för att kunna tillgodose en ökad volym av person-och godståg.
Med de två nya mötesspåren kan långsammare tåg köra åt sidan och släppa förbi
snabbare tåg vilket medför att tidsluckan för långsammare tåg blir mindre. Kommunen
ser positivt att man arbetar med stambanan för att förbättra både för gods-och
persontrafik.
Vingåkers kommun är medlemmar i västra stambanegruppen och instämmer med
deras remissvar.
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Förord
Trafikverket överlämnar härmed förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för
perioden 2022–2033. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de
transportpolitiska målen, regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) och riksdagens beslut med anledning av
densamma (bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt regeringens direktiv. Planförslaget
bygger också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i
transportsystemet.
Trafikverket har utarbetat planförslaget utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt, och
fyrstegsprincipen har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att
åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den av Trafikverket föreslagna
fördelningen på åtgärder inom ramen för tilldelade medel dels för utveckling, dels för
vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, är utformad så att den i så stor utsträckning
som möjligt ska bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de
mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp, däribland tillgänglighet, klimatmålen,
vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och
Sveriges konkurrenskraft.
Trafikverket har strävat efter att skapa öppenhet om förutsättningarna för planen och dess
utveckling och innehåll, och planförslaget har tagits fram i dialog med berörda aktörer.
Hearingar, dialoger och samråd har genomförts digitalt och i olika skeden av
arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via
Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper.
Planförslaget remitteras nu från och med den 30 november 2021 till berörda
remissinstanser, som har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissvar lämnas till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.
På uppdrag av Trafikverkets styrelse
Borlänge den 30 november 2021

Lena Erixon
Generaldirektör
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Sammanfattning
Planförslagets förutsättningar och framtagande
En plan för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen
ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:


drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar



investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar



åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan



stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)



medel till forskning och innovation.

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser
samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det
trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur vi ska använda
vår infrastruktur smartare och effektivare.
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive
klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första
hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att
den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion, användning och miljöpåverkan
påverkas även av en rad andra faktorer som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom
styrmedel, regleringar och upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är
infrastrukturen en pusselbit bland flera.

Ökade ekonomiska ramar för utveckling och vidmakthållande
De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad av
riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet anges också
av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta ett förslag till en
trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för
perioden 2022–2033.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till
799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. Medlen ska
fördelas enligt följande:




165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och
reinvesteringar) av statliga järnvägar;
197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive
bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;
437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av dessa
anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya
stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.1

Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande av
vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser).
1

Förslag till länsplaner tas fram av regionerna och lämnas in separat till regeringen.
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Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent jämfört med
den gällande planen.

Begränsat utrymme för nya investeringar
Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en förutsättning
som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom utvecklingsanslaget
är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna
har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018–2029. Om man lägger
ihop den gällande planens kostnader för den resterande planperioden 2022–2029 med
kostnaderna för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa planperiod 2030–2033,
samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande plan, så summerar det
till 353 miljarder kronor (i 2021 års priser).
Till detta kommer dock ytterligare kostnadsanspråk. Kostnaderna för investeringarna i
gällande plan har ökat sedan planens fastställelse. Utgår man från en preliminär
tidsplanering av objekten i gällande plan motsvarar kostnadsökningarna omkring
80 miljarder kronor under planperioden, varav omkring 30 miljarder kronor (under
planperioden) härrör från de etapper av nya stambanor som finns med i gällande plan.
Regeringen har också angett att Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå ska påbörjas, och
Trafikverket bedömer att 3 miljarder kronor är en lämplig nivå under planperioden. Vidare
är det nödvändigt att inrymma den fortsatta utbyggnaden av det nya digitala signalsystemet
ERTMS (European Rail Traffic Management System) i planförslaget. Med en tekniskt
optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen behöva ytterligare drygt
20 miljarder kronor under planperioden, förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan
finns med i gällande plan.
Sammanlagt summerar den gällande planens fortsättning och de ytterligare
kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor under planperioden, vilket överstiger den
angivna ramen för utvecklingsanslaget på 437 miljarder kronor. Trafikverket har därför i
första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt
tidsförskjutningar och etappindelningar av vissa objekt i den gällande planen. Trafikverkets
bedömning är att utrymmet för nya investeringsobjekt i planen är ytterst begränsat, utöver
den fortsatta utbyggnaden av ERTMS samt den av regeringen utpekade tidigareläggningen
av Norrbotniabanan.

Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver vissa investeringar i den
gällande planen förskjutas i tid. Trafikverket föreslår att detta i första hand bör handla om
investeringar som inte påbörjats men vars bedömda kostnad ökat betydligt sedan gällande
plan fastställdes. I förslaget till senareläggningar har bidrag till transportpolitisk
måluppfyllelse varit vägledande. För väginvesteringar har kostnadseffektiva åtgärder för att
minska antalet omkomna prioriterats. Sammanlagt rör det sig om nio investeringar i
gällande plan som föreslås förskjutas i tid så att de slutförs efter 2033, vilket innebär att
totalt 11 miljarder kronor förskjuts till efter planperioden. Genom besparingar och
omfattningsförändringar minskas kostnaderna med ytterligare 3 miljarder kronor. Medlen
under planperioden till etapper av nya stambanor för höghastighetståg föreslås minskas från
107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen Göteborg–Borås
har tvingats senareläggas.
Med anledning av bland annat det begränsade budgetutrymmet föreslås en något
långsammare utbyggnadstakt av ERTMS än den rent tekniskt optimala, vilket minskar
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kostnaderna under planperioden med cirka 9 miljarder kronor. En ännu långsammare
utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära stora problem att upprätthålla ett
robust järnvägssystem eftersom den befintliga signalanläggningen är gammal och sliten, och
eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.
Planförslaget innehåller också ett begränsat antal nya investeringar som bedöms vara
nödvändiga att inrymma, bland annat kapacitetsförstärkningar föranledda av de nya
industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län och åtgärder för ökade
hastigheter på Ostkustbanan och Västkustbanan, vilket även förutsätter att det nya
signalsystemet ERTMS är utbyggt enligt plan.
Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder med
cirka 5 miljarder kronor, eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan
förbättra funktionen i befintlig infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.
Trafikverket föreslår vidare att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till
2030, vilket Trafikverket anser är en lämplig brytpunkt för att möjliggöra en utvärdering av
systemet med stadsmiljöavtal i syfte att kunna föreslå hur de bör utvecklas.
Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal
kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att
mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om vissa av dessa hade
kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska
genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare.
Grundläggande för Trafikverkets arbete är fyrstegsprincipen, som innebär att åtgärder som
kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt prövas i första hand för att lösa
brister i transportsystemet. Trafikverket arbetar med så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder
(åtgärder som påverkar transportefterfrågan och transportsätt), till exempel
trafikinformation, trafikledning, kapacitetstilldelning och hastighetsgränser. Majoriteten av
dessa åtgärder handlar dock om annat än fysisk infrastruktur varför huvuddelen av detta
arbete ligger utanför planförslaget. De investeringar som finns med i gällande plan har
tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen.
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Planförslagets fördelning av medel
Figur 1 Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter. Miljarder kronor under planperioden.

Nära hälften av medlen i infrastrukturplanen används till vidmakthållande av vägar och
järnvägar. Av de namngivna investeringarna (inklusive etapperna av nya stambanor), som
tillsammans utgör nära 40 procent av planen, är drygt 80 procent järnvägsinvesteringar, 15
procent väginvesteringar och resten sjöfartsinvesteringar.

Kostnadsökningar sker främst i ännu ej påbörjade projekt
Trafikverkets namngivna projekt ingår i stora, komplexa och långa
samhällsutvecklingsprocesser, där all kunskap om framtiden inte finns. Projekten innefattar
många olika aktörer och perspektiv. Den ursprungliga utformningen och omfattningen kan
förändras under projektets gång. Därutöver kan samhällsutvecklingen medföra förändringar
som kan vara svåra att bedöma. Det handlar även om hur branschindex utvecklas, och
förändringar av krav och lagar som sker parallellt med projektet. Samtidigt kan
teknikutveckling leda till att kostnaderna kan minskas.
Eftersom planeringsprocessen bygger på att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden är
det svårt att undvika att vissa objekt visar sig vara dyrare, eller ge lägre nyttor, än man
bedömt i tidigare skeden. Meningen är att man i planeringsprocessen ska kunna ompröva
åtgärder vartefter man får mer information om nyttor och kostnader. Det uppstår dock
problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen att det är
förenat med stora kostnader att ompröva objektet, till exempel när objektet utgör en
förutsättning för andra objekt eller för bebyggelseplanering. Regeringens direktiv anger
dock att gällande plan ska genomföras. Trafikverket har därför undersökt besparingar och
senareläggningar av objekt i gällande plan, men inte prövat frågan huruvida några objekt
ska utgå ur planförslaget.
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Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan planen
fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade
projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och banor har i
genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den gällande planen,
vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna för pågående
investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat
med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.
De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har i
genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade
kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.
En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning
eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och en generell ökning av
bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del av omständigheter som inte varit
kända i tidigare utredningsskeden.

Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning
Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens
medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av kostnader i
pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också
vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka
orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland annat förändrad omfattning av
projekten.
Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning och
effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också mot
bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också
nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i
samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över kostnadsstyrningen,
produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar
om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning av orsaker till förändring av kostnader.
Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder redan under arbetet med planförslaget.
Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande
åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.
Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras under det
kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser och erfarenheter
från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt rekommendationer från
Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:


Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar
i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.



Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka
systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.



Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket
proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.



Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav,
planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
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Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn,
till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och
underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att
pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare, och ge
incitament att investera i nya tekniska lösningar.

Utrymmet i kommande planer är högt intecknat
Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider som
fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna för
höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska system samt
andra investeringar.
Diagrammet i figur 2 ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom
utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna
poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet inte inkluderar
eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser
investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade fortsättningar av nya stambanor
samt järnvägstekniska system. Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska
diagrammet tolkas med försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga
planeringsförutsättningarna.

Figur 2 Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljarder kronor.
Planperiodens
slut

Planförslagets ram
Gällande
ram

Betydande investeringsvolymer fortsätter in på den förväntade nästkommande
planperioden (2026–2037). Om man hypotetiskt antar att denna har oförändrad ram för
utvecklingsanslaget skulle det innebära att kommande planperiod redan är övertecknad
med omkring 40 miljarder kronor. En stor del av dessa medel härrör sig till nya stambanor
och signalsystemet ERTMS.
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Vi fortsätter att rusta, bygga ut och modernisera järnvägen
Vi rustar upp järnvägen
Anslaget till vidmakthållande av statliga järnvägar ökar med 25 procent (40 miljarder
kronor under planperioden) jämfört med planen 2018–2029. Mer resurser till att
underhålla järnvägen minskar långsiktiga underhålls- och reinvesteringskostnader,
eftersom det är billigare att underhålla i tid, och minskar risken för störningar och
hastighetsnedsättningar.
Satsningar fortsätter på de fyra särskilt utpekade transportflöden – Västra stambanan,
Södra stambanan, norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–
Riksgränsen) – och det eftersatta underhållet kommer där att kunna minskas, med
förbättrad eller oförändrad robusthet som följd. Under gällande planperiod har viktiga
åtgärder genomförts på Södra och Västra stambanan, och nu skiftas fokus mot Malmbanan
och norra godsflödet. Underhållsåtgärder och reinvesteringar genomförs också på de tio
prioriterade transportflöden som är särskilt viktiga för både person- och godstrafik.
De lägre trafikerade banorna kommer att få ett försämrat tekniskt tillstånd, med försämrad
robusthet, ökad risk för trafikpåverkan och tillfälliga hastighetsnedsättningar.
Funktionaliteten på dessa banor kan upprätthållas med förstärkt underhåll och åtgärder
som förlänger livslängden.
Utrullningen av ERTMS utgör den enskilt största och viktigaste satsningen. Dagens ATCsystem har på flera ställen redan passerat sin tekniska livslängd och når successivt sin
tekniska livslängd i järnvägsnätet. För att framkomlighet och kapacitet ska kunna
upprätthållas är ett fortsatt införande av ERTMS nödvändigt.

Vi bygger ut järnvägen
Över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar. Nära hälften av
detta utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg, och nära en
fjärdedel av järnvägstekniksystem, bland annat kraftförsörjningsåtgärder,
trafikledningssystem och det nya digitala signalsystemet ERTMS.
Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar
på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor under planperioden. Eftersom
förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga delar av genomförandet och omfördela
medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under
planperioden.
Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där
planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund,
färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och
fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–
Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029. För fortsatt utbyggnad ska en
prioritering göras utifrån en systemövergripande utbyggnadsanalys, men inriktningen är att
de nya stambanorna i sin helhet ska stå klara kring 2045. För planläggning av centrala
systemdelar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm avsätts 5 miljarder kronor
under planperioden.
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Den bedömda kostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är
325 +/- 55 miljarder kronor. Trafikverket har fördjupat arbetet kring möjligheter att
reducera investeringskostnaderna och bedömer att det finns betydande potential när det
gäller förenklade tätortspassager och stationsutformningar, anpassade fordon, anpassade
tekniska standarder, landbroar, masshantering och industrialisering. Trafikverkets mål är
att investeringskostnaderna för hela systemet ska reduceras med 65 miljarder kronor
jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande systemutformning.
Enligt regeringsbeslut ska planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande sträcka,
Skellefteå–Luleå, påbörjas, och direktivet anger att planeringen för hela Norrbotniabanan
ska intensifieras. Trafikverket föreslår därför att 3 miljarder kronor anslås till sträckan
Skellefteå–Luleå.
Gällande plan innehåller ett stort antal andra järnvägsinvesteringar för ökad kapacitet längs
de viktigaste stråken. Exempel på tillkommande anläggningar är Varbergstunneln,
Ängelholm–Maria, Hallsberg–Degerön, Tomteboda–Kallhäll och VärnamoJönköping/Nässjö. Många mindre åtgärder på Mittbanan, Dalabanan, Värmlandsbanan,
Västra stambanan och Malmbanan förbättrar kapacitet och punktlighet för person- och
godstrafik, exempelvis genom olika trimningspaket för ökad kapacitet och minskade
restider. Planen innehåller även åtgärder för modernisering av stationsmiljöer samt
åtgärder för längre och tyngre tåg.
Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län
föreslås bland annat åtgärder för ökad kapacitet på malmbanan, som föreslås en
lånefinansiering som delvis kan hanteras med ökade banavgifter. Vidare föreslås åtgärder
för höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, vilket även
förutsätter att ERTMS byggts ut på sträckorna. Slutligen innehåller planförslaget medel till
fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda. Medlen är
nödvändiga för att Trafikverket ska kunna delta i pågående planeringsarbete som bedrivs av
Stockholms stad och Jernhusen.

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen
Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och
plattform för järnvägens modernisering. ERTMS är också en förutsättning bland annat för
nya stambanor för höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och
Västkustbanan, för att där kunna köra tåg i 250 km/tim.
Med anledning av bland annat att utvecklingsanslagets ram inte räcker till alla
kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS
jämfört med den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna utbyggnadstakten kommer
ERTMS att vara fullt utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare utbyggnadstakt skulle
innebära stora problem att upprätthålla systemets robusthet och ökade kostnader för att
underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten.
Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i
kommunikationsnät, nationellt tågledningssystem, utveckling och förvaltning av
Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av
Future Railway Mobile Communications System (FRMCS).
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Några väginvesteringar tillkommer – fortsatt stora
vägunderhållsbehov
Ett begränsat antal nya väginvesteringar
Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder. De flesta av dessa
syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de bidrar till regional utveckling
genom förbättrad tillgänglighet.
Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna åtgärder på
väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors, och E4 Förbifart
Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna i området. Planeringen för att
bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs.

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet
Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu fortsätter resan mot ett nytt etappmål
för år 2030. Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra
vägsträckningar. Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder
på det regionala vägnätet.
Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister.
Trafikverket fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar och arbetet med åtgärder för
att förhindra obehörigt spårbeträdande.
Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för
att klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen. I Trafikverkets förslag på nya
investeringsobjekt som skulle kunna inrymmas med en ökning av utvecklingsanslaget
dominerar investeringar för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget innehåller
nya objekt för omkring 14 miljarder kronor vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma
storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela planförslaget. En viss ökning av
medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha betydande effekter.

Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen
Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar med 13 procent jämfört med planen
2018–2029. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats,
och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten.
Det betyder att vägsystemet, trots anslagsökningen, kommer att försämras snabbare under
planperioden än vad Trafikverket kan återställa.
De ökade underhållsbehoven beror bland annat på tillkomsten av mer komplexa
anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en
följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling
mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970,
och dimensionerat för den trafik som var aktuell då. Tillsammans bidrar allt detta till ett
ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. Det innebär att
Trafikverket inte kan vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt eftersom nödvändiga
åtgärder inte kan utföras förebyggande, i rätt omfattning eller till önskad standard.
Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för restriktioner på
de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar som en följd av att
nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras, vilket leder till
växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de lågtrafikerade vägarna kommer en
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snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken
för mindre störningar och tillfälliga restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet.
Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för
lätt trafik påverkas.
En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska kunna
upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på
framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på dessa delar kommer också
att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser som
högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via
bärighetssatsningen kommer därför att vara robusta och tillgängliga för både tung och lätt
trafik.

Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem
för medborgare och näringsliv
Förbättrade möjligheter till pendling och resande
Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela
landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbets- och
bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras. Det bidrar
till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta passande arbeten. Bättre
tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar också till regional utveckling och
ökad livskvalitet.
Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent med
buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet
utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst prioritet, eftersom de har en
central funktion för att hålla samman landet, men även de lågtrafikerade delarna av
vägnätet ska ha en acceptabel standard. Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga
att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa
sträckor under delar av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet.
Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir
tryggare och säkrare.
De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande orter, vilket
är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar
över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga banorna, som kan användas
bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket har betydelse för arbetspendling.
Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. Under
planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda
förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och till
andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna pott föreslås
gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder
och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar. Trafikverket föreslår också att
länsplaneupprättarna med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering, ska
planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker
cykling.
Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna
och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur i flera av
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väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på
cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.

Stärkt konkurrenskraft för näringslivet
Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet, inklusive
bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs som möjliggör
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på
järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk
på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten
föreslås nya infrastruktursatsningar i området, framför allt i järnvägssystemet. Den
särskilda näringslivspotten ger möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar.
Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg för ökade
malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn. Projektet omfattar
muddringsåtgärder i hamnen och i farleden, farledsutmärkning, anläggande av ny
djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya landytor. Luleå Hamn AB
och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare ingår muddring av farleden in till
Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största hamn, så att hamnen kan fortsätta att
vara en del av de allt större containerfartygens globala rutt. Därutöver görs utbyte och
uppgradering av slussarna i Trollhättan och förbättring av farleden mellan Landsort och
Södertälje och, via ombyggda slussar i Södertälje, farleden i Mälaren.
Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet att hitta
kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar som är viktiga för
besöksindustrin.

Minskad lokal miljöpåverkan
Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och
infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur.
Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark, viltpassager,
bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap (natur- och kulturmiljö)
och vatten.
Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i
ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de åtgärder som
lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter, dels på
barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder innebär en
ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av behovet för
dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas. Åtgärderna mot
förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt på att efterkomma
förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade miljögarantin, vilket innebär
ersättning till vissa statliga verksamheter.

Samhällsekonomisk effektivitet
Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar och
järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt
effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som möjliggör tyngre
vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore vidare mycket
samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av vägnätet eftersom det
skulle minska såväl transportkostnader som transporternas miljöbelastning.
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Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet, baserat på de
effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Trafikverket föreslår därför
att detta anslag ökas.
De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på -0,3
(oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan
effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir
genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för vägobjekten
0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är spridningen i
lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar,
både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas i planförslaget.
Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ, med
nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att de
etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet är färdigt. NNK
för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas vara -0,5 med
nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete med
kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala
investeringskostnad med 65 miljarder kronor.
Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar inte
bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet
ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar som internaliserar
externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt tillhandahållande av
offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik. Detta ligger dock i
huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.

Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar för att utveckla ett modernt och
hållbart transportsystem
Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter, vilket
utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och
information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster i transportsystemets olika
delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder och beslutstöd som bygger på
interaktion mellan fordon och infrastruktur för att skapa nyttor. Trafikverket kommer under
planperioden att verka för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen
av informationsmängder och den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den
egna verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga
inslag av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta
omställningen till ett hållbart transportsystem.
Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan,
effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett
hållbart samhälle.
En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering av
vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan
Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–2026.

De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen ligger utanför infrastrukturplanen
Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) år
2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045. Den absoluta
merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka 93 procent (2017), kommer
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från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring 85 procent av persontransportarbetet
och 50 procent av godstransportarbetet så är det ofrånkomligt att vägen till att nå
klimatmålen i första hand handlar om att göra vägtrafiken fossilfri. Eldrift måste dominera i
vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom batteridrift men även genom
bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande säljs måste också bli effektivare. Under
det närmaste decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet
2030 ska nås, eftersom det tar tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt
detta krävs olika typer av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De
centrala verktygen – styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur – ligger dock utanför
planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och investeringar i vägoch järnvägsinfrastruktur.
Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av
växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att minska
trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går omkring 85 procent
av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar, och
Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder för cyklande och kollektivtrafik. Sådana
investeringar och åtgärder kan skapa mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar
tillgängligheten för medborgare och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar
också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och
acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda
bränsleskatter och sänkta hastigheter. Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i
planförslaget har mycket liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära
beräkningar minskar järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent,
och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna på
det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har en så mycket
större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även en stor ökning av ett annat
trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av vägtrafiken, dels på att
substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten. När transportvolymen ökar till
följd av en förbättring, till exempel utbyggnad av alternativ till vägtrafiken, består
huvuddelen av ökningen vanligen av nygenererade transporter, inte av överflyttning från
vägtrafiken.

Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen
Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över
transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt,
eftersom analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om styrmedel som dämpar
vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. Enligt regeringens
direktiv ska planeringen baseras på ”ett scenario som innehåller redan beslutade och
aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och
kalkyler innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter
och reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i
fasta priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att
bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Dessa antaganden bidrar till att
vägtrafikökningen dämpas och att järnvägstrafiken ökar snabbare, så att järnvägens
marknadsandel ökar jämfört med idag. Järnvägsinvesteringar blir därmed något mer
lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan
dessa antaganden.
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Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till
uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är
järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från
ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas
in i framtiden, och att de väginvesteringar som ingår i planförslaget är motiverade även helt
utan trafiktillväxt.
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1 Uppdrag och utgångspunkter
Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en
trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för
perioden 2022–2033. Denna rapport utgör redovisningen av detta uppdrag.
Syftet med planförslaget är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Regeringen har
också angett att den avser att ta fram en plan som är en del i samhällsbygget, i vilken det
tydligt pekas ut hur infrastrukturen ska bidra till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade
arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges
konkurrenskraft. Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa specifika
åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper av nya stambanor för
höghastighetståg och av Norrbotniabanan, samt angett att gällande plan ska fullföljas.
Den nationella planen för transportinfrastruktur handlar i första hand om hur den
nationella fysiska infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas. Detta omfattar i huvudsak
vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar, åtgärder i allmänna farleder och slussar,
investeringar i det statliga järnvägsnätet och stamvägnätet, trimnings- och miljöåtgärder,
insatser för forskning, utveckling och innovation, stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
och driftbidrag till icke statliga flygplatser.
Trafikverkets förslag till fördelning av tilldelade medel för åtgärder i infrastrukturen är
utformat så att det i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppnå syftet avseende de
transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp.
Det behöver samtidigt betonas att flera viktiga faktorer som påverkar transportsystemet och
den transportpolitiska måluppfyllelsen huvudsakligen planeras och beslutas i andra
sammanhang än i den nationella infrastrukturplanen. En del är Trafikverkets ansvar, till
exempel hastighetsgränser och upphandling av interregional kollektivtrafik. Annat är andra
aktörers ansvar, till exempel skatter, subventioner och regleringar, regionalt
kollektivtrafikutbud, kommunalt gatunät och fysisk bebyggelseplanering.
Processen med att ta fram en ny plan, vilket normalt görs vart fjärde år, inleds genom att
regeringen ger Trafikverket direktiv för att ta fram ett inriktningsunderlag. Underlaget läggs
efter remittering till grund för en infrastrukturproposition, i vilken regeringen redovisar sitt
förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den
åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut om propositionen. Efter att Trafikverket,
utifrån regeringens direktiv, har tagit fram och redovisat sitt planförslag, remitteras det
brett. Regeringen fastställer slutligen en plan, vilket beräknas ske våren/sommaren 2022.

1.1.

Regeringens direktiv

Regeringen har i uppdraget gett direktiv för Trafikverkets framtagande av ett planförslag.
Utöver dessa direktiv ska regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige2 och riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet.
2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) utgöra utgångspunkt för analyser och förslag till
åtgärder.
De riksdagsbundna transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de etappmål som
regeringen har beslutat om, bland annat om klimat och trafiksäkerhet, ska vara
utgångspunkter för Trafikverkets förslag till åtgärder, liksom fyrstegsprincipen och ett
trafikslagsövergripande synsätt. Planförslaget ska baseras på ett scenario som innehåller
2

Proposition 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige.
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beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn. Trafikverket ska
redovisa hur planförslaget bidrar till att öka transporteffektiviteten i samhället och till att de
transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Ytterligare aspekter som
infrastrukturen ska bidra till och som särskilt pekas ut i direktivet är tillgänglighet,
klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i
landet och Sveriges konkurrenskraft.
Regeringen anger i direktivet att den gällande nationella planen ska fullföljas. Den statliga
planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för
perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. Av planeringsramen ska
165 miljarder kronor avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av
statliga järnvägar, och 197 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive
bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Vidare ska
437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet, varav 107 miljarder
kronor bör användas till de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg. De
etapper av Norrbotniabanan som ingår i planen för 2018–2029 ska genomföras, och
utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas under
planperioden. Cirka 42 miljarder kronor ska enligt regeringen gå till den preliminära ramen
för länsplanerna.

1.2.

Från plan för 2018–2029 till plan för 2022–2033

I kapitlet redovisas hur Trafikverkets planförslag förhåller sig till och bygger vidare på den
gällande planen, som regeringen har angett ska fullföljas. Till detta kommer också utökade
behov som Trafikverket har identifierat, inte minst inom vidmakthållande, och nya åtgärder
som regeringen särskilt pekat ut i direktivet.
1.2.1.

Ny plan bygger vidare på tidigare insatser

Den nationella planen för transportinfrastrukturen för 2018–2029, i fortsättningen
benämnd gällande plan, beslutades av regeringen den 31 maj 2018. Under de drygt tre år
som har gått sedan planen fastställdes, vilket är kort tid när det gäller infrastruktur, har en
del av innehållet i planen slutförts och börjat ge effekter i transportsystemet. Hittills har
16 procent av de namngivna objekten i nationell plan slutförts och sammanlagt 57 procent är
slutförda eller påbörjade. Dessutom har en stor mängd åtgärder för vidmakthållande och
trimningsåtgärder för trafiksäkerhet, förbättrad miljö, hälsa och framkomlighet genomförts.
Ett exempel på slutfört arbete är att i augusti 2020 öppnade Getingmidjan – järnvägen
mellan Stockholms central och Stockholms södra – efter att ha varit avstängd för
upprustning somrarna 2018–2020. Under 2021 har en del kringliggande åtgärder
genomförts. Getingmidjan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet och
påverkar punktligheten i hela Sverige. Renoveringen möjliggjordes bland annat genom att
det kunde gå ersättningstrafik på Citybanan, som slutfördes och öppnades för trafik 2017.
Kapacitetsförstärkningar som ytterligare ökar motståndskraften mot störningar på
järnvägen fortsätter till exempel genom pågående investeringar som Tomteboda–Kallhäll,
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, Hallsberg–Degerön, Norrbotniabanan Umeå–
Dåva, Godsstråket Storvik–Frövi och kapacitetsåtgärder i Skåne. Sedan planen beslutades
har även vägar öppnat för trafik. På sträckan E18 Norrtälje–Kapellskär i
Stockholmsområdet har kapaciteten anpassats till ökad trafik genom att en mötesfri 2+1-väg
färdigställts. På E20 mellan Fagerlid och Bahult har en cirka åtta kilometer lång sträcka
byggts om till mötesfri fyrfältsväg, vilket utöver ökad trafiksäkerhet också medfört ökad
kapacitet. På E16 mellan Hulån och Vansbro har en sju kilometer lång mötesseparerad väg
tagits i bruk, liksom en mötesfri motortrafikled mellan Månseryd och Mullsjö. I slutet av
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2020 öppnade E10 genom Kiruna, som är en del av samhällsomvandlingen i staden till följd
av gruvdriften.
En ny högsta bärighetsklass på väg, BK4, infördes den 1 juli 2018. Den innebär att det nu är
tillåtet att köra 74-tons lastbilar. Syftet är att effektivisera godstransporterna, stärka
konkurrenskraften för svenskt näringsliv samt minska utsläpp, slitage och olyckor som
orsakas av tung trafik genom att samma transportarbete kan genomföras med färre
fordonskilometer. Fram till och med 2020 har cirka 26 000 kilometer väg öppnats för den
nya bärighetsklassen. Ambitionen till 2029 är att 70–80 procent av det Strategiska
vägnätet för tyngre transporter ska öppnas för BK4, och arbetet med anpassningar för den
högre bärighetsklassen fortsätter in i den nya planen.
Andra åtgärder har under åren 2018–2021 påbörjats eller fått en preciserad utformning
genom arbete i den fysiska planprocessen och genom avstämningar med olika intressenter.
Trafikverket har även utrett de sexton utpekade brister som regeringen angav när gällande
plan beslutades. Utredningarna har konkretiserat ett stort antal tänkbara åtgärder på stråk
och noder för att de ska kunna övervägas i framtagandet av detta planförslag.
I genomförandet av planen och genom omvärldsbevakning har Trafikverket fått ny kunskap
om utmaningar, brister och behov av anpassningar, till exempel förändrade krav och nya
tekniska lösningar. Den kunskapen bärs med in i förslaget till ny plan, som i sin tur bygger
vidare på det som genomförts innan.
1.2.2.

Ökat behov och ökade medel till vidmakthållande

Uppgiften att vidmakthålla infrastrukturen är delvis av annan karaktär än uppgiften att
utveckla infrastrukturen, där man kan välja eller inte välja att genomföra en nyinvestering.
Medlen till underhåll ökades i planen för 2018–2029 jämfört med tidigare planer. I
Trafikverkets inriktningsunderlag från 2020 konstaterades dock att ytterligare medel
behövs för att vidmakthålla transportinfrastrukturen och upprätthålla dagens funktionalitet
vad gäller hastighet, bärighet och kapacitet.
Trafikverket har, i brist på medel till vägunderhåll i förhållande till behoven, under en längre
tid tillämpat en mer kortsiktig strategi på delar av vägnätet för att kunna upprätthålla
funktionaliteten i vägsystemet. Utvecklingen mot en högre andel avhjälpande underhåll som
tränger ut mer långsiktiga förebyggande åtgärder bidrar till att behoven för vidmakthållande
av vägar kommer att öka på sikt. Järnvägen fick betydligt ökade ramar i föregående
planperiod och därigenom har de mest högtrafikerade delarna fått en bättre standard. Men
ökningen av medel till vidmakthållande är ändå inte riktigt i nivå med behoven. Det medför,
på delar av anläggningen, att komponenter inte kan bytas ut i önskvärd takt och ersättas av
mer livslängdsförlängande åtgärder. Det innebär en risk för fler störningar i trafiken.
Det finns flera olika skäl till de ökade resursbehoven. Gemensamt för järnväg och väg är att
anläggningsmassan har ökat. Nya och mer komplexa anläggningar har tillkommit, som
förbättrar möjligheterna till en mer effektiv trafikstyrning och hantering av störningar. De
kräver emellertid också mer drift och underhåll. Stora delar av anläggningen är också
gammal, och en åldrande anläggning medför mer underhåll. Över 60 procent av det statliga
vägnätet är byggt före 1970. Dessutom har trafiken ökat och dessutom blivit allt tyngre.
Kontinuerliga kvalitetshöjningar och teknisk utveckling i transportsystemet, liksom ökade
miljökrav samt behov av anpassning av infrastrukturen till effekterna av klimatförändringar
bidrar också i hög utsträckning till de ökade resursbehoven.
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1.2.3.

Gällande plan ska fullföljas – men det finns också nya behov

Regeringen har angett att nuvarande plan ska fullföljas, och denna förutsättning styr i hög
grad innehållet i planförslaget 2022–2033. Den gällande planens ram för
utvecklingsanslaget är 333,5 miljarder kronor för perioden 2018–2029. Om man lägger ihop
den gällande planens kostnader för perioden 2022–2029 (resterande del av gällande
planperiod) med kostnaden för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa
planperiod 2030–2033, samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande
plan3, så summerar det till 353 miljarder kronor.4
Det finns dock ytterligare förutsättningar och kostnadsanspråk att ta hänsyn till i den nya
planen. Sammantaget innebär det att de medel som behövs för att fullfölja gällande plan
plus de tilläggsanspråk som anges i direktivet i utgångsläget överstiger det angivna
utvecklingsanslaget, redan innan medel anslagits till några nya eller ytterligare satsningar.
De nämnda ytterligare kostnadsanspråken är:


I direktivet anger regeringen att 107 miljarder kronor bör användas till etapper av
nya stambanor för höghastighetståg, vilket är 31 miljarder kronor mer än vad som
tidigare planerats för under planperioden. Det ökade beloppet innebär inte någon
tidigareläggning av objekten, utan täcker bara kostnadsökningarna (under
planperioden) för etapperna sedan gällande plan fastställdes.



Övriga namngivna investeringar i gällande plan har ökat i kostnad med sammanlagt
46 miljarder kronor under planperioden (varav 8 miljarder kronor härrör från
ERTMS-objekt). Kostnadsökningarna analyseras i kapitel 10, där också åtgärder för
att motverka dessa diskuteras.



Järnvägens nya signalsystem ERTMS måste fortsätta byggas ut för att säkra
järnvägens funktion på sikt och för att uppfylla de åtaganden Sverige gjort i EU. Med
en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen vara slutförd
omkring 2038. För detta skulle ytterligare 21 miljarder kronor behövas under
planperioden, förutom de ERTMS-objekt som redan finns med i gällande plan (med
en uppdaterad total kostnad på 18 miljarder kronor).



Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja
planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande etapp Skellefteå–Luleå,
med syfte att möjliggöra byggstart under planperioden.5 Trafikverket föreslår
3 miljarder kronor till denna etapp under planperioden.

Summan av kostnadsanspråken ovan och den gällande planen är 459 miljarder kronor. Den
anvisade ramen är 437 miljarder kronor. I utgångsläget finns alltså ett underskott på
22 miljarder kronor om den gällande planen ska genomföras som planerat och dessutom
inrymma de nya anspråken ovan. Tabell 1 sammanfattar de förutsättningar som utgör
utgångspunkten för att ta fram planförslaget. För att planförslaget ska rymmas inom
angiven utvecklingsram måste alltså vissa av posterna minska i omfattning jämfört med de

Endast justerat med konsumentprisindex (KPI) 2017–2021, vilket motsvarar 6 procent.
Investeringsindex har dock ökat mer än KPI (se avsnitt 10.1), så uppräkning enbart med KPI innebär
en real minskning av de ej namngivna posterna jämfört med gällande plan.
4
Kostnader anges i 2021 års priser genomgående i hela rapporten, såvida inte något annat särskilt
anges.
5
Regeringsuppdrag: Uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå på
Norrbotniabanan. Dnr I2021/02073.
3
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utgångspunkter som angivits ovan. För att nya och ytterligare satsningar ska bli möjliga
måste kostnaderna under planperioden minskas ytterligare.

Tabell 1 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, med källa. Miljarder kronor, avrundat.

Post

Från
gällande
plan
(prisnivå
2021)

Tillkommande
(kostnadsökningar och
tillägg)

Kostnads–
anspråk
2022–2033

Namngivna
investeringar

123

+39

162

Norrbotniabanan
Skellefteå–Luleå

Källa

Gällande plan
Regeringens direktiv;
Trafikverkets bedömning av
lämplig kostnad under
planperioden

+3

3

76

+31

107

ERTMS

10

+8
(kostnadsökn.)
+21 (fortsatt
utrullning)

40

Behov för tekniskt optimal
fortsatt utrullning

Trimnings- och
miljöåtgärder

37

37

Gällande plan

Stadsmiljöavtal

13

13

Gällande plan

Länsplaner

39

42

Regeringens direktiv

Etapper av nya
stambanor

Forskning och
innovation6

+3

5

5

Planering och
myndighetsutövning

17

17

Räntor, bidrag med
mera

33

33

Totalt

353

106

459

Regeringens direktiv (motsv.
kostnadsökning sedan
gällande plans fastställelse)

Gällande plan
Bedömda behov i
Trafikverkets
inriktningsunderlag
Beräknade ränteutgifter,
regeringens direktiv med
mera
Angiven ram 437 mdkr

Figur 3 illustrerar varför de initiala kostnadsanspråken inte ryms inom utvecklingsramen
trots att denna höjts väsentligt jämfört med den gällande planen. Kostnaderna för enbart
fortsättningen på den gällande planen är omkring 353 miljarder kronor under planperioden
2022–2033. Den nya, högre utvecklingsramen är på 437 miljarder kronor, men
ramökningen är lägre än de tillkommande kostnaderna för ökade investeringskostnader
(46 miljarder kronor under planperioden, varav 8 rör ERTMS), kostnadsökning för
etapperna av nya stambanor (31 miljarder under planperioden), fortsatt utrullning av
ERTMS (21 miljarder kronor under planperioden) och Norrbotniabanans etapp Skellefteå–
Luleå (3 miljarder kronor under planperioden). Som figuren visar så överskrider de initiala
kostnadsanspråken utvecklingsramen med omkring 22 miljarder kronor.

6

Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen.
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Figur 3 Initiala kostnadsanspråk (utvecklingsramen) som utgör utgångspunkterna för planförslaget. (”Namngivet” är
investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.)

Eftersom regeringens direktiv anger att den gällande planen ska genomföras måste
investeringar skjutas framåt i tiden för att totalkostnaden under planperioden inte ska
överstiga ramen. Även perioden efter planperiodens slut är dock redan intecknad i hög grad.
Figur 4 visar hur mycket utvecklingsmedel som skulle behövas för varje år för att genomföra
den gällande planen plus de tillkommande anspråken ovan, med nuvarande tidsplaner och
under antagande om att avsättningar till ej namngivna poster (trimnings- och miljöåtgärder,
länsplaner med mera) är oförändrade under hela tidsperioden.
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Figur 4 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, mdkr per år (ungefärlig planering).

Nya planens ram
Gällande
plans ram

Notering: ”Ökning” syftar på ökade investeringskostnader jämfört med kostnadsbedömningar vid gällande plans fastställelse.
Strecket som anger planens ram visar genomsnittet för planperioden; i praktiken sker ökningen av anslagsramen stegvis.

Av figuren framgår att kostnaderna är större än den nya högre årliga ramen för 2022–2033.
Detta medför som redan konstaterats att det behöver göras tidsmässiga förskjutningar i
genomförande av åtgärder för att anpassa planerade åtgärder till ramen. Nästkommande
planperiod 2026–2037 är dock redan nu övertecknad med drygt 40 miljarder kronor,
oräknat tillkommande behov och eventuella kostnadsökningar, antaget samma årliga ram
som för detta planförslag. Kommande planeringsomgångar kommer därför också att behöva
hantera en betydande mängd redan påbörjade eller inplanerade åtgärder.
Figur 5 visar samma kostnadsfördelning över tid som ovan, men med namngivna
investeringar uppdelade på trafikslag.
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Figur 5 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, miljarder kronor per år (ungefärlig planering). Uppdelat
på trafikslag.

Nya planens ram
Gällande
plans ram

1.3.

Planförslagets bidrag till transportpolitiska mål

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är de
transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen och etappmålen, liksom fyrstegsprincipen
och ett trafikslagsövergripande synsätt. För att nå målen är dock transportinfrastrukturen
bara en pusselbit av många, och för att nå målen krävs många andra åtgärder än
infrastrukturåtgärder. Förslaget till infrastrukturplan ska både bidra till och passa ihop med
målen. Att infrastrukturplanen ska passa ihop med målen betyder att planförslaget ska vara
väl utformat, betingat av att andra åtgärder som behövs för att nå målen genomförs. Dessa
andra åtgärder kan nämligen påverka val och utformning av infrastrukturinvesteringar. I
detta avsnitt utvecklas och konkretiseras dels på vilka sätt infrastrukturplanen kan bidra till
olika transportpolitiska mål, inklusive klimatmålen, dels vad det innebär att
infrastrukturplanen ska passa ihop med målen.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
De transportpolitiska målen omfattar vidare de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, samt att transportsystemet ska vara jämställt,
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet
innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för
miljö och miljökvalitetsmålen samt bidra till ökad hälsa. För att det övergripande
transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom
ramen för hänsynsmålet.
Transportpolitiken omfattar vidare de fem transportpolitiska principerna, som i
sammanfattning anger att det är användarna som beslutar om sina resor och transporter, att
beslut om transportproduktion bör fattas decentraliserat, att samverkan inom och mellan
olika trafikslag ska främjas, att konkurrens mellan trafikutövare och transportalternativ ska
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främjas, och att transportpolitiska styrmedel ska utgå från trafikens samhällsekonomiska
kostnader.7
1.3.1.

Planens bidrag till det övergripande målet

Det övergripande målets begrepp samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning syftar
dels på användningen av transportsystemet, dels på hur systemet utformas och utvecklas
genom offentliga åtgärder, till exempel investeringar, underhåll, fysisk planering och
upphandling av trafik. De två delarna av transportsystemets samhällsekonomiska
effektivitet hänger ihop, bland annat eftersom infrastrukturinvesteringars
samhällsekonomiska effektivitet beror på hur de används av resenärer och transportörer,
vilket i sin tur påverkas av styrmedel och regleringar.
Hur transportsystemet används bestäms av alla de enskilda beslut som fattas av resenärer,
transportföretag och transportköpare. En samhällsekonomiskt effektiv användning av
transportsystemet innebär att sådana (och bara sådana) transporter vars samhällsnytta är
större än deras samhällskostnad genomförs. Det är användarna av transportsystemet som
bäst kan bedöma sina egna nyttor och kostnader för en transport, och som därmed kan
bedöma om nyttan som transporten skapar för dem är värd kostnaderna i form av restid,
pengar och andra uppoffringar. Det är detta som formuleras i den första och andra
transportpolitiska principen. Men för att transportsystemets användning ska vara
samhällsekonomiskt effektiv måste användarna möta den fulla samhällskostnaden för sina
transporter, alltså inklusive de effekter som drabbar andra, till exempel utsläpp, buller,
slitage och trängsel. En samhällsekonomiskt effektiv användning av transportsystemet
förutsätter därför styrmedel, som skatter och regleringar, som gör att användarna i sina
beslut tar hänsyn även till effekterna på andra. Det är detta som formuleras i den femte
transportpolitiska principen.
Att infrastrukturinvesteringar och andra offentliga åtgärder i transportsystemet ska vara
samhällsekonomiskt effektiva innebär att de ska skapa största möjliga samlade
samhällsnytta i förhållande till åtgärdskostnaden. I samhällsnyttan ingår alla typer av
positiva och negativa effekter, till exempel ökad eller minskad tillgänglighet, alla sorters
utsläpp, trafiksäkerhet, trygghet, landskapsbild, buller och många andra effekter. Så långt
möjligt viktas olika typer av effekter så som medborgarna själva implicit viktar dem genom
sitt handlande, till exempel val mellan olika resalternativ. Undantaget är värderingen av
utsläpp av växthusgaser som härleds ur politiska beslut. Flera typer av effekter är av olika
skäl svåra att kvantifiera, till exempel påverkan på landskap, stadsmiljö och biologisk
mångfald. Sådana effekter får vägas in i bedömningen av den samhällsekonomiska
effektiviteten kvalitativt.
Det är i synnerhet den senare delen av samhällsekonomisk effektivitet som berör
planförslaget, eftersom planen till största delen handlar om utveckling och förvaltning av
fysisk infrastruktur. Styrmedel som påverkar resorna och transporterna i systemet ligger
huvudsakligen utanför infrastrukturplanen, liksom offentliga transporttjänster, till exempel
upphandlad kollektivtrafik. Styrande för utformningen av planförslaget har därför varit att
försöka skapa så stora samlade samhällsnyttor som möjligt utifrån de givna
förutsättningarna och anslagsramarna.
Det övergripande målets begrepp långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att
transportsystemet ska bidra till och passa in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett hållbart
samhälle tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
7

Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
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möjligheter att tillfredsställa sina behov, och det omfattar de tre dimensionerna social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. FN har konkretiserat vad som karakteriserar ett
hållbart samhälle i Agenda 2030. Det går inte att definiera en enskild samhällssektor som
hållbar, eftersom hållbarhet bara är definierad på samhällsnivå. Däremot kan man försöka
beskriva hur ett transportsystem som passar in i ett hållbart samhälle ser ut, och man kan
också beskriva transportsystemets positiva eller negativa bidrag till samhällets hållbarhet.
Aspekter som är relevanta för det svenska transportsystemet omfattar bland annat hälsa,
energieffektivitet och klimat, förlust av ekosystem och biologisk mångfald, säkerhet,
trygghet samt god tillgänglighet för alla grupper i samhället. Det finns betydande överlapp
mellan begreppen samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet eftersom många
hållbarhetsaspekter också är samhällsnyttor som ingår i begreppet samhällsekonomisk
effektivitet.
Infrastrukturplanen kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för
alla medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och
geografiska områden. Bidragen till ekologisk hållbarhet omfattar bland annat att minska
trafikens utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, men också främjandet av de
miljömässiga värden och funktioner som infrastrukturen håller. Infrastrukturplanen kan
bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av infrastrukturanläggningen där
livscykelkostnaderna minimeras, och genom ett kostnadseffektivt genomförande av
underhåll och investeringsåtgärder. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar
transportsystemets funktion kan också tillgängligheten ökas, vilket i förlängningen
förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker näringslivets konkurrenskraft.
Begreppet transporteffektivitet betyder enligt regeringens infrastrukturproposition 2021 att
det transportarbete som utförs ska vara så effektivt som möjligt utifrån energi-och
miljömässiga perspektiv samt ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet,
hållbarhet och konkurrensförmåga. Att något är effektivt betyder generellt att resurser
används på ett sätt som skapar så mycket värde som möjligt. Ett effektivt transportarbete
har därför ett högt förhållande mellan vilket utbud som kan nås och den samhälleliga
resursförbrukning som transporterna kräver. Som framgår av definitionen i
infrastrukturpropositionen så handlar transporternas resursförbrukning såväl om energi
och miljö som om ekonomiska faktorer, där bland annat resenärernas och transportörernas
egna kostnader ingår. Transporteffektiviteten kan till exempel ökas genom överflyttning av
transporter till färdmedel med lägre resursförbrukning, och genom fysisk planering som
ökar det tillgängliga utbudet inom en viss radie. I ett mer transporteffektivt samhälle kan
man därför nå samma utbud, och därmed fylla samma transportbehov, utan att de totala
samhällsresurserna som krävs för transporter ökar.
1.3.2.

Tillgänglighet för medborgare och näringsliv

God tillgänglighet betyder att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser,
service, fritidsaktiviteter och leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med
transportsystemet, och ökad tillgänglighet är oftast den största positiva effekten av
förbättringar i transportsystemet. God tillgänglighet är nära förknippat både med god
ekonomisk utveckling och med hög livskvalitet. Den ekonomiska utvecklingen tenderar att
förstärkas av ökad tillgänglighet, bland annat eftersom det förbättrar matchningen mellan
företag, arbetskraft, kunder och leverantörer, och eftersom det sänker näringslivets
transportkostnader. Lika viktigt är att god tillgänglighet ökar möjligheterna till hög
livskvalitet, eftersom det gör det lättare att nå ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter,
vänner, service och passande arbeten.
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Planförslaget omfattar både utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen. Syftet med
vidmakthållandet är att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och därmed den
tillgänglighet som transportsystemet möjliggör. I detta ingår dels löpande åtgärder som
trafikledning, drift och störningshantering, dels förebyggande underhåll och reinvesteringar
som vårdar och bevarar infrastrukturen. Utvecklingen av infrastrukturen syftar i hög grad
till ökad tillgänglighet, och detta har därför varit viktiga överväganden vid utformningen av
planförslaget. I detta ingår att målet är god tillgänglighet för alla medborgare och allt
näringsliv i hela landet. Åtgärdernas geografiska och socioekonomiska fördelningseffekter är
därför viktiga överväganden.
1.3.3.

Trafiksäkerhet

Etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna i trafikolyckor i respektive
trafikslag ska halveras till år 2030. Utgångsvärdet för etappmålet utgörs av medelvärdet av
utfallet för åren 2017, 2018 och 2019. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag
ska till år 2030 minska med minst 25 procent.
Infrastrukturåtgärder kan ge betydande bidrag till att uppnå trafiksäkerhetsmålen. Den
största delen av väginvesteringarna omfattar förbättringar av trafiksäkerheten, och i planen
ingår också medel till andra trafiksäkerhetsåtgärder inom alla trafikslag. Näst efter ökad
tillgänglighet är förbättrad trafiksäkerhet den enskilt största effekten av planförslaget (se
redovisning i kapitel 9).
1.3.4.

Klimatmålen och övriga miljömål

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg,
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Riksdagen har också
beslutat om ett övergripande klimatmål som innebär att Sverige inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från
flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast
2045.
Trafikverket redovisade hur transportsektorns klimatmål kan nås i inriktningsunderlaget8
från 2020 och i ett regeringsuppdrag9 2020. För att nå en fossilfri transportsektor krävs en
övergång till andra drivmedel. På 10–20 års sikt måste eldrift dominera i vägtrafiken,
huvudsakligen genom batteridrift men även genom bränsleceller. Under det närmaste
decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås.
För att skynda på elektrifieringen och öka andelen biodrivmedel krävs olika typer av
styrmedel, varav många redan finns på plats, till exempel bränsleskatt, bonus-malussystemet för nysålda bilar och reduktionsplikten som reglerar inblandningen av
biodrivmedel. Det krävs också en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. Styrmedel,
regleringar och laddinfrastruktur ligger dock utanför planförslaget (förutom
elvägsprojektet), eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll och investeringar i vägoch järnvägsinfrastruktur.
Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av
växthusgaser minskas genom minskad vägtrafik, vilket också bidrar till att minska trängsel,
olyckor, buller och andra typer av utsläpp. Omkring 85 procent av medlen till namngivna
investeringar går till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar. Dessa investeringars största
positiva effekter är att tillgängligheten ökar för medborgare och näringsliv utan att ge ökade
8

Trafikverket (2020), Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2022–2033 och 2022–2037. Publikation 2020:186.
9
Trafikverket (2020), Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter. Publikation 2020:080 .
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utsläpp av växthusgaser. De bidrar också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i
viss mån öka effekten av och acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre
attraktiva, till exempel höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter.
Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att minska utsläppen av
koldioxid genom överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även
prioriteringen indirekt av att analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om
styrmedel som dämpar vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart.
Detta påverkar i viss utsträckning bedömningen av den framtida trafikutvecklingen, genom
att vägtrafikökningen dämpas och järnvägstrafiken ökar snabbare, och därmed
bedömningen av vilka investeringar som är mest angelägna. Antagandena medför att den
samhällsekonomiska lönsamheten i viss mån minskar för väginvesteringar och ökar för
järnvägs- och sjöfartsinvesteringar10. Enligt regeringens direktiv ska planeringen baseras på
”ett scenario som innehåller redan beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom
transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och kalkyler är utformade på detta vis. De
innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och
reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i fasta
priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att
bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Järnvägsinvesteringar blir därmed något
mer lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan
dessa antaganden. Fem sjättedelar av väginvesteringarna är samhällsekonomiskt lönsamma
även helt utan trafiktillväxt (som jämförelse beräknar Trafikverket att vägtrafiken sannolikt
kommer att öka 20–40 procent fram till 2040, trots de antagna styrmedlen ovan).
Minskad vägtrafik och därmed minskade utsläpp bidrar också till flera andra miljömål. Hur
planförslaget både bidrar till och passar in i planeringen för minskade utsläpp har redovisats
ovan. Men det innehåller också flera åtgärder som syftar till att minska negativ
miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan från infrastruktur och transporter.
Planförslaget omfattar bland annat medel till sanering av förorenad mark, ren- och
viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd med mera.
Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till
uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är
järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från
ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas
in i framtiden.
1.3.5.

EU:s gemensamma transportpolitiska mål

EU:s gemensamma transportpolitiska mål formuleras i den så kallade TEN-Tförordningen11. Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de
svenska transportpolitiska målen och understryker den europeiska och gränsöverskridande
dimensionen. Det finns även infrastrukturkrav på TEN-T-nätet i förordningen som
Trafikverket beaktar i planeringen. Där ingår bland annat krav på att möjliggöra trafik med

10

Detta påverkar dock bara investeringars samhällsekonomiska lönsamhet om det finns effekter
som inte är proportionella mot trafikvolymerna, till exempel trängsel i väg- eller järnvägsnät.
Utsläpp är proportionella mot trafikvolymerna, och eftersom utsläpp är prissatta i de
samhällsekonomiska kalkylerna påverkas inte investeringarnas samhällsekonomiska lönsamhet i
övrigt om styrmedel införs som internaliserar utsläppskostnaderna.
11
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
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längre godståg med högre hastighet, införandet av ERTMS, åtgärder för tillgång till
alternativa drivmedel samt tillgång till rastplatser på motorvägar med en lämplig skyddsoch säkerhetsnivå. Det pågår en översyn av förordningen som görs mot bakgrund av de nya
utmaningar som formulerats i ”Den europeiska gröna given”. Ett förslag till ny TEN-Tförordning förväntas finnas framme i december 2021 och en reviderad förordning beräknas
vara klar 2023. Den kommer att baseras bland annat på EU-kommissionens nya vitbok för
transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet (Sustainable and Smart Mobility
Strategy)12. Där formuleras bland annat milstolpar för år 2030, 2035 och 2050 för att visa
transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet och
vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida politiken.

1.4.

Processen för att ta fram planförslaget m.m.

Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen är
indelad i två steg: inriktningsplanering och åtgärdsplanering.
Regeringen gav den 25 juni 2020 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett
inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa
planperioder; 2022–2033 och 2022–2037. Trafikverket redovisade uppdraget den
30 oktober 2020. Inriktningsunderlaget remitterades samtidigt till ett antal myndigheter
och organisationer, som gavs möjlighet att yttra sig till Regeringskansliet. Den 25 juni 2020
gav regeringen även i uppdrag åt Trafikverket att redovisa uppdaterade kostnader och
samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för nya
stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö
inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Uppdraget om
nya stambanor redovisades den 28 februari 2021.
Utifrån bland annat dessa underlag tog regeringen fram en proposition, Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. I propositionen gav regeringen förslag
till ekonomiska ramar och inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden
2022–2033, och den överlämnades till riksdagen den 16 april 2021. Riksdagen fattade
beslut i enlighet med regeringens förslag (2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409).
Regeringen gav därefter, den 23 juni 2021, i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag
till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. I direktivet har
regeringen angett utgångspunkter och redovisningskrav för åtgärdsplaneringen.
Regeringen har också angett att Trafikverket i framtagandet av förslaget till nationell plan
ska samråda med andra berörda statliga myndigheter, och föra dialog med
länsplaneupprättarna och andra berörda aktörer. I slutet av maj och i början av juni
genomförde Trafikverket digitala dialoger med berörda parter, dels på nationell nivå, dels på
regional nivå, där syftet var att fånga upp olika perspektiv. Ytterligare ett samråd med
statliga myndigheter genomfördes i oktober. Yttranden och andra inspel har beaktats vid
framtagandet av planförslaget.
Samtidigt som Trafikverket redovisar detta uppdrag remitterar verket redovisningen i
enlighet med den remisslista som Regeringskansliet tillhandahållit. Remissyttrandena ska
ges in till Regeringskansliet senast den 28 februari 2022.
Trafikverket kommer att senast den 31 januari 2022 redovisa en samlad effektbedömning
för förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplanerna till
Regeringskansliet.
12

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
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Trafikverket har vid framtagandet av detta förslag till nationell plan även beaktat andra
pågående eller genomförda regeringsuppdrag. Det gäller bland annat det ovan nämnda
uppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg som Trafikverket delredovisade i
augusti 2020 och slutredovisade i februari 2021.
Regeringen gav den 1 april 2021 i uppdrag åt Trafikverket att analysera och kvalitetssäkra
införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Uppdraget
delredovisades den 30 september 2021 till Regeringskansliet och slutredovisas samtidigt
som planförslaget den 30 november.
Såsom också framgår av regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan gav
regeringen den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att senast den 30 november 2021
redovisa prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd
beredskap. Förslaget till nationell plan ska enligt direktivet koordineras med och beakta
redovisningen av uppdraget om krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Uppdraget
redovisas den 30 november till Regeringskansliet.
Den 29 juli 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att påbörja planeringsarbetet av
sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av
sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan.
Den 23 september 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att analysera vilken
påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller
planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen. Trafikverket
gavs vidare i uppdrag att analysera behov av åtgärder för att förbättra
transportinfrastrukturen, i främst Norrbottens och Västerbottens län, som kan väntas
uppstå med anledning av denna samhällsomställning. Uppdraget redovisas till
Regeringskansliet den 30 november.13
Regeringen har i direktiven för åtgärdsplaneringen angett att Trafikverkets förslag ska
beakta underlag som är framtaget efter samråd med andra länder, där det är relevant. I
planeringen för de gränsöverskridande relationerna pågår kontinuerligt samarbete mellan
myndigheterna på ömse sidor om gränserna. Åtgärdsvalsstudier har genomförts på de flesta
stråk mellan Sverige och grannländerna. Regioner, län och kommuner på båda sidor av
gränserna liksom berörda delar av näringslivet har bjudits in och deltagit i utredningarna.
Resultaten av dessa samarbeten utgör underlag för planer, och föreslagna åtgärder kan
värderas och prioriteras tillsammans. Trafikverket har också initierat ett forum mellan de
nordiska myndigheterna Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark, Traficom och Väylä i
Finland, Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen i Norge samt Trafikverket i Sverige.
Samarbetet syftar bland annat till att bidra till samsyn om flaskhalsar och brister i
gränsöverskridande relationer, och till att kunna informera om och diskutera respektive
myndighets underlag och förslag till åtgärder och transportplaner.
Regeringen fattar beslut om planens slutliga utformning. Varje år lämnar regeringen ett
regleringsbrev med ekonomiska ramar för det kommande året. Ramarna utgår från
riksdagens beslutade höstbudget. Utifrån regleringsbrevet tar Trafikverket fram en
verksamhetsplan för de kommande åren. Trafikverkets genomförandeplan ger en översiktlig
bild av planerade åtgärder i transportinfrastrukturen de kommande sex åren. Planen

13

Trafikverket (2021), Åtgärder i transportsystemet för de stora industriinvesteringarna i
Norrbotten och Västerbotten. Publikation 2021:229.
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underlättar för kommuner, företag och organisationer att koordinera sin planering med
Trafikverkets.
Trafikverkets planering och genomförande av investeringar i infrastruktur ska, utöver det
som görs inom ramen för den formella planläggningsprocessen enligt väglagen och lagen om
byggande av järnväg, ske i nära dialog med de som berörs, bland annat andra myndigheter,
kommuner, näringslivet och intresseorganisationer. I hela renskötselområdet behöver de
samiska behoven beaktas, inte minst de som gäller rennäringen. De effekter som ny eller
utbyggd infrastruktur ger för rennäringen handlar om att betesmark direkt tas i anspråk för
byggandet, men också att det krävs en buffertzon kring infrastrukturanläggningen för att
hålla renarna borta från anläggningen och undvika påkörning. Ny infrastruktur riskerar
också att skära av flyttleder och betesområden. Stängsling av väg och järnväg minskar risken
för påkörning av ren och förhållandena för renskötarna att arbeta i anslutning till vägen eller
järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna minskar. På motsvarande
sätt som vid nya investeringar behöver Trafikverket vid planering och genomförande av drift
och underhåll av infrastruktur beakta de samiska behoven. Befintliga stängsel och passager
för ren behöver underhållas för att deras effekt ska upprätthållas och samerna fortsatt
kunna bedriva renskötsel. Trafikverket eftersträvar därför en nära samverkan i ett så tidigt
skede som möjligt med såväl Sametinget som direkt berörda samebyar, för att identifiera
rennäringens behov. Trafikverket ser det som en förutsättning för att kunna skapa lösningar
som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser behoven både i transportsystemet och i
rennäringen, och i vart fall inte försvårar för samerna att kunna bedriva renskötsel.

1.5.

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

Trafikverket har vid framtagandet av förslaget till nationell plan tillämpat 6 kap.
miljöbalken. Trafikverket har genomfört en strategisk miljöbedömning med syfte att
integrera miljöfrågor i planeringen för att främja en hållbar utveckling.14
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller bland annat en redovisning av planförslagets
förväntade effekter på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen remitteras tillsammans med
detta planförslag, och den utgör ett underlag för regeringens fortsatta beredning inför
fastställelse av ny nationell plan.
Miljöbedömningen startade samtidigt som Trafikverkets förberedande arbete med att ta
fram underlag för åtgärdsplaneringen. Arbetet har därefter skett i en iterativ process med
åtgärdsplaneringen, där ny information om planförslaget tillförts miljöbedömningen och
resultatet av bedömningarna blivit underlag i framtagandet av planen. Avgränsningssamråd
har genomförts.

1.6.

Trafikverkets övergripande prioriteringar

En central utgångspunkt för Trafikverkets planförslag har varit skrivningen i regeringens
direktiv: att den gällande planen för perioden 2018–2029 ska fullföljas. Trafikverket kan
enligt direktivet anpassa planeringsarbetet utifrån rådande förutsättningar, så att planen
kan fullföljas på ett effektivt sätt. Som redovisats i avsnitt 1.2 är de rådande
förutsättningarna att utvecklingsanslagets ram inte räcker för att under planperioden
genomföra gällande plan enligt befintlig tidsplan, den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, de
ökade kostnaderna för etapperna av nya stambanor för höghastighetståg samt
tidigareläggningen av Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå. Trafikverket har därför i
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Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227.
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första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt
senareläggningar och etappindelningar av vissa objekt i gällande plan.
Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal
kostnadseffektiva åtgärder inte kan inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att mer
samhällsnyttor skulle kunna skapas för den givna budgeten om vissa av dessa kunde
inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska
genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare.
Trafikverkets bedömning är med anledning av detta att det ekonomiska utrymmet endast
medger ett fåtal nya investeringsobjekt och satsningar. Trafikverkets övergripande
prioritering är att i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, och
vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. I planförslaget avspeglas detta genom att
Trafikverket föreslår en prioritering av omfattande moderniseringar av järnvägen, bland
annat genom det nya signalsystemet ERTMS. Med anledning av det begränsade
budgetutrymmet föreslås dock en något långsammare utbyggnadstakt än den tekniskt
optimala. En långsammare utbyggnadstakt än den föreslagna skulle innebära stora problem
för framdriften av många andra investeringar som är beroende av att ERTMS byggts ut.
Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder,
eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra funktionen i befintlig
infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.
Planförslaget innehåller ett mycket begränsat antal nya investeringar som bedöms vara
nödvändiga att inrymma. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och
Västerbotten föreslås ett åtgärdspaket för höjd järnvägskapacitet som behöver påbörjas i
närtid, samt E4 Förbifart Skellefteå. Vidare föreslås åtgärder för höjd hastighet till
250 km/tim på Västkustbanan och Ostkustbanan, som behövs för att kunna utnyttja
nybeställd rullande materiel. Planförslaget innehåller också medel till fortsatt planering av
stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda, där Trafikverket behöver delta i
det arbete som bedrivs av Stockholms stad och Jernhusen. Slutligen innehåller planförslaget
medel till mittseparering av sträckan E14 Blåberget–Matfors, ett par smärre
järnvägskapacitetsökningar samt några helt externfinansierade projekt som inte belastar
planutrymmet.
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver ett antal investeringar i
gällande plan senareläggas så att de delvis genomförs efter 2033. Vissa av dessa senarelagda
investeringar var redan tidigare planerade att färdigställas efter planperioden, men
senareläggs nu ytterligare, medan andra var planerade att färdigställas under planperioden.
I första hand har senareläggningar övervägts av ej påbörjade investeringar vars beräknade
kostnad ökat betydligt sedan fastställelsen av gällande plan. Utöver detta har deras bidrag
till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen varit vägledande, och för väginvesteringar i
synnerhet deras bidrag till etappmålet för trafiksäkerhet. Även regionala prioriteringar och
avtalsmässiga bindningar har vägts in.
I direktivet anges att fyrstegsprincipen ska vara en utgångspunkt för planförslaget. Det
innebär att åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt ska
prövas i första hand när åtgärder övervägs för att lösa brister i transportsystemet. Principen
är inbyggd i den metodik för åtgärdsvalsstudier som Trafikverket tillämpar, och den innebär
att åtgärder enligt steg 1–3 prövas innan nyinvestering föreslås. De investeringar som redan
finns med i den gällande planen har tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen innan de
lagts in i planen. De har inte analyserats igen under framtagandet av planförslaget, eftersom
direktivet anger att den gällande planen ska genomföras. Trafikverket arbetar aktivt med så
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kallade steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som påverkar transportefterfrågan och
transportsätt), men eftersom huvuddelen av dessa åtgärder handlar om annat än fysisk
infrastruktur ligger huvuddelen av detta arbete utanför förslaget till nationell
infrastrukturplan. Fyrstegsprincipen är ändå grunden för arbetet med investeringarna,
eftersom andra åtgärder än infrastrukturinvesteringar prövas först, innan en investering
föreslås. Dessa överväganden redovisas i de åtgärdsvalsstudier som i regel föregår
investeringsförslaget.
Trafikverkets övergripande prioritering är att i första hand vårda och utveckla den
infrastruktur som redan finns, och vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. De
omfattande satsningar på att modernisera järnvägen med bland annat ERTMS som
Trafikverket föreslår, innebär en prioritering framför satsningar på ny järnväg och är ett
konkret uttryck för fyrstegsprincipen.
Under framtagandet av planförslaget har miljöbedömningar varit en integrerad del, vilket
innebär att miljöaspekter i möjligaste mån har identifierats och bedömts fortlöpande. Det
innebär exempelvis att Trafikverket föreslår underhållsåtgärder som tar hänsyn inte bara till
anläggningstillgångarnas funktion och status, utan även till miljötillgångarna. Det kan
exempelvis handla om områden med biologisk mångfald eller strukturer med höga
kulturvärden. Här finns många synergier, exempelvis att väl underhållna ren- och
viltstängsel förbättrar både trafiksäkerheten och minskar antalet trafikdödade djur
samtidigt som samhällskostnaderna för ren- och viltolyckor kan minska. Med en bättre
trafiksäkerhet minskar även risken för utsläpp som kan förorena mark och vatten.
Integrering av miljöbedömningen ligger också till grund för en ökning av medlen till
trimnings- och miljöåtgärder, i synnerhet riktade miljöåtgärder, då effektbedömningar
fortlöpande använts som underlag.
En aspekt som behöver beaktas, även om det inte varit en avgörande grund för prioritering
av åtgärder, är att Trafikverket har behov av en marknad som har kapacitet och förmåga att
genomföra alla planerade åtgärder och som svarar mot framtida behov. Det finns dessutom
behov av marknadsutveckling för ökad produktivitet, innovation, effektivitet och
kostnadskontroll. Resurs- och kompetensbrist inom anläggningsmarknaden riskerar att leda
till ökade kostnader, till att planerade åtgärder inte kan genomföras samt till att
transportsystemet inte kan ställas om i den snabba takt som krävs för att nå klimatmål och
andra mål som är viktiga för ett mer hållbart samhälle. Genom ökat fokus på
marknadsutveckling kan nya marknadsaktörer och kompetenser tillföras och utvecklas inom
transportområdet.
Tabell 2 sammanfattar Trafikverkets planförslag, vilket kan jämföras med utgångspunkter
och förutsättningar i avsnitt 1.2 (tabell 1). Tabell 2 anger också vilka avsnitt i rapporten som
redovisar motiv till och konsekvenser av planförslaget. Planförslagets samlade effekter
beskrivs i kapitel 9.
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Tabell 2 Sammanfattning av planförslagets delar samt i vilket avsnitt de beskrivs. Miljarder kronor, avrundat15.

Post

Utgångspunkt

Föreslagen
förändring

Trafikverkets
planförslag

Avsnitt i
rapporten

Vidmakthållande väg

197

197

6.1

Vidmakthållande järnväg

165

165

6.2

153

7.3

Namngivna investeringar

165

-3 (besparingar)
-11 (senareläggningar)
+3 (nya objekt)

Etapper av nya stambanor
för höghastighetståg

107

-3 (senareläggning
Göteborg-Borås)

104

7.6

ERTMS

40

-9 (långsammare
utrullning)

31

7.9

Trimnings- och miljöåtgärder

37

+5

42

7.1

Stadsmiljöavtal

13

-4

9

7.2

5

5

5

Planering och
myndighetsutövning

17

17

Räntor, bidrag m.m.

33

33

7.11

Länsplaner

42

42

7.10

820

799

Forskning och innovation16

Totalt

7.11

15

Summeringarna i samtliga tabeller är beräknade på ej avrundade siffror. Ibland stämmer därför
inte summan exakt med vad man får om man summerar de avrundade siffror som visas i
tabellraderna.
16
Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. Den del av forskning och
innovation som är hänförlig till ramen för vidmakthållande ingår i tabellens översta rader med
belopp som framgår av kapitel 6.
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2 Transporter i Sverige: nuläge och förväntad
utveckling
Detta kapitel ger en sammanfattande bild över transporterna i Sverige. Kapitlet beskriver i
tur och ordning historisk utveckling, nuläge och prognoser för personresandet,
godstransporterna, transportsektorns utsläpp av växthusgaser och trafiksäkerheten.
Syftet med kapitlet är att ge sammanhang och bakgrund till de åtgärdsförslag som
presenteras i resten av rapporten, genom att ge en överblick över transporternas
sammansättning och fördelning, och över trender och storleksordningar. Kapitlet om
personresor beskriver också kortfattat hur resandet skiljer sig mellan olika
befolkningsgrupper för att därigenom ge ett underlag för översiktliga bedömningar av olika
åtgärders fördelningseffekter med avseende på bland annat kön, ålder och inkomst.
Trafikverket tar regelbundet fram prognoser för den framtida trafikutvecklingen baserat på
antaganden om bland annat framtida befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling,
bränslepriser och ett stort antal andra påverkande omvärldsfaktorer. Vissa faktorer
påverkas starkt av politiska beslut, till exempel bränslepriser och regionalt
kollektivtrafikutbud, medan andra är relativt svårpåverkade, som oljepris,
befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling. Eftersom dessa faktorer är osäkra är även
prognoserna för trafikutvecklingen behäftade med osäkerheter av olika slag. Genom
systematiska känslighetsanalyser kan man undersöka hur stor osäkerheten blir. Ett urval
sådana känslighetsanalyser redovisades i en underlagsrapport till inriktningsunderlaget.
Där jämförs också tidigare prognoser med vad utfallet blivit.
Syftet med prognoser är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal transportoch klimatpolitik, utan att beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut
som vi kan se idag. I den mån som en prognos inte når de mål man vill nå, tjänar den därför
som utgångspunkt för att identifiera åtgärder som ger bättre måluppfyllelse. Prognoserna
utgör därmed en referensutveckling för bland annat infrastrukturplaneringen, som gör att
olika åtgärder kan utvärderas.

2.1.

Persontransporter

2.1.1.

Nuläge och historisk utveckling

I genomsnitt reser svenskarna omkring 40 kilometer per dag inrikes, alla färdmedel och
ärenden sammantaget.17 Reslängden per person har ökat stadigt sedan mycket lång tid
tillbaka, men de senaste två decennierna har inrikesresandet ökat långsammare än förut – i
stället har utrikesresandet med flyg ökat snabbt. Detta avsnitt fokuserar dock huvudsakligen
på inrikesresandet18.

17

Samtliga data i detta kapitel bygger på egna bearbetningar av transportarbetsdata från
Trafikanalys och Swedavia samt genomsnitt av de nationella resvaneundersökningarna 2005, 2011,
2012, 2014, 2019. Nedbrytningar på ärenden eller socioekonomiska kategorier bygger på
resvaneundersökningar. Inrikes transportarbete (totalt och per färdmedel) bygger på Trafikanalys
trafikarbetsdata. Data om utrikes flyg bygger på egen bearbetning av Swedavias data.
18
Med resande avses här persontransportarbete, det vill säga personkilometer. För frågeställningar
som handlar om transporternas sammansättning (till exempel av olika ärenden, socioekonomiska
grupper eller färdmedel) så är det dessa andelar av transportarbetet som är relevant, inte andelarna
av antalet resor. Skillnaden spelar främst roll för andelen gångresor, eftersom de är många men
korta.
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Figur 6 Reslängd (km) per person och år med olika färdmedel.

Huvuddelen av inrikesresandet är olika typer av fritidsresor, till exempel inköp, service,
besök och fritidsaktiviteter. Resor till och från arbetet utgör en knapp fjärdedel av det totala
resandet – något lägre för bilresandet, något högre för det regionala kollektivresandet.
Drygt tre fjärdedelar av personresandet sker med bil och drygt en tiondel med regional
kollektivtrafik, varav drygt hälften med buss. Ungefär fyra procent sker med fjärrtåg,
omkring tre procent med flyg, två procent till fots och en procent med cykel.
Färdmedelsfördelningen har varit likartad sedan 1970-talet.

Figur 7 Personresandet fördelat per färdmedel. Andel av inrikes personkilometer.
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Figur 8 Personresandet fördelat per ärende. Andel av inrikes personkilometer.

Medan den sammanlagda reslängden per person stadigt ökat så har den sammanlagda
restiden faktiskt varit oförändrad sedan lång tid tillbaka. I genomsnitt reser man omkring en
timme per dag överallt i landet, och detta verkar inte ha ändrats särskilt mycket åtminstone
sedan 1970-talet när den första nationella resvaneundersökningen gjordes. Flera
internationella studier har visat att detsamma gäller i de flesta länder och sedan lång tid
tillbaka. Däremot är variationen stor mellan individer och mellan olika grupper. Att den
genomsnittliga reslängden ökat samtidigt som den genomsnittliga restiden inte ändrats
betyder att den genomsnittliga reshastigheten har blivit allt högre.

Figur 9 Genomsnittlig total restid (minuter) per person och dag, per regiontyp (SCB:s H-regioner (treårsmedelvärden).
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Variationen i resmönster är visserligen stor mellan individer, men variationen mellan
grupper och landsdelar är mindre än vad man kanske kan tro. Färdmedelsfördelning,
sammanlagd reslängd och sammanlagd restid är ganska lika i olika typer av kommuner,
med undantag av storstäderna där den sammanlagda reslängden är något kortare och
andelen med kollektivtrafik betydligt högre. Däremot finns tydliga skillnader mellan boende
i tätort och på landsbygd: boende på landsbygd reser i genomsnitt nästan dubbelt så långt
med bil per person som boende i tätort.19

Figur 10 Genomsnittlig reslängd (km) per person och dag, per typ av bostadskommun (SKR-indelning) och färdmedel.

Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och resande: ju högre inkomst desto fler och
längre resor. En del av detta samband beror dock inte på inkomsten i sig utan på ålder,
förvärvsgrad, hushållstyp och bostadsområde, som alla samvarierar med inkomsten i viss
mån. Färdmedelsfördelningen är ganska lika i alla inkomstgrupper, men fjärdedelen med
högst inkomst gör en något större andel av sina resor med tåg och flyg.

19

Se Eliasson, J., Pyddoke, R., Swärdh, J-E. (2018) Distributional effects of taxes on car use, fuel,
ownership and purchases. Economics of Transportation 15, 1–15.
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Figur 11 Resande per inkomstkvartil, genomsnittlig reslängd, antal resor och restid.

Figur 12 Resande per inkomstkvartil. Antal resor per ärende.
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Figur 13 Reslängd per inkomstkvartil. Total reslängd per färdmedel.

Män och kvinnor gör lika många resor per person, och lägger lika mycket tid på resande,
men männen reser något längre: de står för 56 procent av det totala persontransportarbetet
(antalet personkilometer). Män gör något fler bilresor (53 procent av alla bilresor), och
dessutom något längre bilresor (58 procent av persontransportarbetet med bil). En del av
skillnaden beror på att män gör fler tjänsteresor. Kvinnor gör något fler resor med
kollektivtrafik (56 procent av antalet kollektivtrafikresor), men eftersom männen gör något
längre kollektivtrafikresor är kvinnornas andel av persontransportarbetet med
kollektivtrafik något mindre än så. Män och kvinnor gör lika många cykelresor, men
eftersom männen i genomsnitt cyklar längre står de för en större del av det totala
cykelresandet (58 procent). Skillnaderna mellan män och kvinnor är minst för
sammanboende med barn, något större för sammanboende utan barn, och störst för
ensamstående. Ser man specifikt på skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande så är
skillnaden störst för ensamstående utan barn, både i antalet resor och i reslängd. För
sammanboende utan barn så gör männen fler bilresor, men skillnaderna mellan könen är
mindre. I hushåll med barn syns inga skillnader mellan könen vad gäller antalet bilresor,
men männen gör något längre bilresor i genomsnitt.
De som tillhör ett hushåll med barn gör något fler resor per dag (2,5 resor per person och
dag, jämfört med 2,2 resor per person och dag i hushåll utan barn). Å andra sidan är deras
resor lite kortare, så skillnaden i sammanlagd reslängd och restid är ganska liten.
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Figur 14 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på ärende.

Figur 15 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på färdmedel.

Resandet varierar också med åldern. Som mest, räknat i kilometer, reser man i 30–60årsåldern, och som allra mest runt 50. I alla åldrar utgör fritids- och besöksresor den största
delen av resandet, men i yrkesverksam ålder är arbets- och tjänsteresor sammanlagt uppåt
hälften av den totala reslängden. Runt pensionsåldern faller av naturliga skäl arbets- och
tjänsteresandet brant, men fritids-, besöks- och inköpsresandet fortsätter på ungefär samma
nivå en bit över 70-årsåldern. I alla åldersgrupper görs majoriteten av resandet med bil.
Andelen med kollektiva färdmedel (buss, tåg, flyg) är som störst före 30-årsåldern, och
minskar markant efter 60-årsåldern. De yngsta barnen gör en stor del av sitt resande som
bilpassagerare, men under tonåren är andelen bussresor markant större. Under 20–30årsåldern ökar andelen bilresor snabbt.
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2.1.2.

Prognoser för personresandet

Från 2017 till 2040 förväntas befolkningen öka med 16 procent och den reala inkomsten per
capita med 41 procent. Det beräknas i Trafikverkets basprognos leda till att resandet per
person ökar med cirka 10 procent, vilket tillsammans med befolkningsökningen ger en total
ökning av persontransportarbetet med 25–30 procent.
I prognosen antas vidare att vägtrafiken dämpas genom olika politiska beslut. De
antaganden som ger störst dämpande effekt är att bränslepriset antas öka till nästan det
dubbla (realt) jämfört med idag, att elpriset antas öka med två tredjedelar (realt) vilket ökar
körkostnaden för eldrivna fordon, samt att bilinnehavet per person antas sluta öka och i
stället minska något, vilket är ett trendbrott jämfört med historisk utveckling. Dessutom
antas den gällande infrastrukturplanen genomföras, där de nya infrastrukturinvesteringarna
till omkring fyra femtedelar utgörs av järnvägsinvesteringar, vilket också i någon mån
dämpar biltrafiken. Vidare antas befolkningen koncentreras ytterligare till de större
tätorterna, vilket också minskar bilresandet. Trots dessa antaganden beräknas biltrafiken
öka med omkring 30 procent jämfört med idag fram till 2040, med ett osäkerhetsintervall
på 20–40 procent beroende på osäkerheterna i de ingående variablerna. De faktorer som
påverkar utvecklingen mest är ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Trafikökningen
beräknas bli störst i landets befolkningstätaste regioner, men klart större utanför själva
tätorterna än inom dem.
Relativt sett beräknas järnvägsresandet öka ännu mer, med drygt 50 procent till 2040
jämfört med idag. En orsak är att trafikutbudet i prognosen antas öka med omkring
40 procent jämfört med idag, och att biljettpriset antas vara oförändrat.
Transportarbetet med regional och lokal kollektivtrafik beräknas öka med mer än
30 procent. Störst ökning i absoluta tal beräknas för Stockholm-Mälardalen, men i relativa
tal är ökningen för hela södra Sverige ungefär lika stor på runt 50 procent. För samtliga
regioner beräknas ökningstakten för transportarbetet med kollektivtrafik vara klart större
än befolkningsökningen.

Figur 16 Persontransportarbete: historisk utveckling och Trafikverkets prognoser till 2040.
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Pandemin har både skapat nya vanor och tvingat fram en ökad ”digital mognad” i form av
utvecklade digitala tjänster och fler individer och organisationer har lärt sig använda dem.
Effekterna av den ökade digitala mognaden kommer säkert kvarstå, och leda till att vi
använder internet allt mer för arbete, möten, handel, kultur och fritidsaktiviteter.
Förhoppningar om att bättre kontaktmöjligheter, snabbare transporter och ökad
urbanisering ska leda till att vi lägger mindre tid på resande har varit återkommande i
historien. Men det har inte hänt i någon märkbar utsträckning. Redan när telegrafen
byggdes ut i USA i början av 1800-talet förutspåddes att detta skulle göra slut på behovet av
att resa – man kunde ju telegrafera i stället. ”Avståndets död” har sedan förutspåtts med i
stort sett varje nytt kontaktmedel: telefon, radio, tv, och nu senast internet. Men vad som
hänt är snarast det omvända; möjligheten att ha goda kontakter över långa avstånd verkar
snarast ha ökat efterfrågan på resor och transporter. Den tid som ”sparas” genom bättre
kontaktmöjligheter, snabbare transporter och tätare lokalisering växlas in i ökad
tillgänglighet genom mer kontakter, mer resande och mer transporter. Detta har både
drivits av och möjliggjort den ökande specialisering av arbetsmarknad och livsstilar som är
karakteristisk för det moderna samhället. Samma fenomen syns när man jämför resande i
olika geografiska områden: den högre tillgängligheten i de tätaste områdena växlas
huvudsakligen in i mer resande, så att de sammanlagda reslängderna och restiderna i
genomsnitt blir förvånansvärt lika i olika områden.
Att de nya vanor och den ökade digitala mognad som pandemin skapat skulle ändra dessa
mycket långsiktiga utvecklingar framstår med tanke på detta inte som sannolikt. Det är
betydligt mer troligt att vi kommer att arbeta, handla och roa oss allt mera över nätet, men
samtidigt resa minst lika mycket som förut. Det betyder att vi dessvärre knappast kan
hoppas på att de nya erfarenheterna och livsstilarna under pandemin i sig ska ge något
större bidrag till att minska transporternas negativa påverkan på klimat och miljö.
Biltrafiken, som står för den helt dominerande delen av inrikestransporternas negativa
miljöpåverkan, har dessutom minskat relativt måttligt under pandemin. Det vore förstås
gynnsamt för klimat- och miljöarbetet om pandemin skulle få till följd att transporterna
spontant började minska. Men de klimat-, miljö- och transportpolitiska åtgärderna bör inte
bygga på att denna förhoppning infrias. Däremot är det viktigt att följa den fortsatta
utvecklingen av transporter och resande.

2.2.

Godstransporter

2.2.1.

Nuläge20 och historisk utveckling

Majoriteten av de inrikes godstransporterna sker med tunga lastbilar, medan utrikes
godstransporter huvudsakligen sker med sjöfart. Eftersom godstransporterna är så
heterogena blir trafikslagsandelarna mycket olika beroende på om man uttrycker dem i till
exempel andelar av antal transporter, transporterad volym eller transporterad vikt.
Beroende på vilken frågeställning man vill analysera är olika uppdelningar relevanta. I
transportsektorn är det vanligast att redovisa tonkilometer, men det är värt att notera att
detta skiljer sig mycket från till exempel antal transporter, tonkilometer eller
volymkilometer.
Nästan hälften av godstransporterna på järnväg utgörs av malm och andra
utvinningsprodukter. Det är även den största varugruppen för inrikes lastbilstransporter,
där den utgör en tredjedel av transporterna.
20

Uppgifterna om nuläget är hämtade ur Trafikanalys (2016), Godstransporter i Sverige – en
nulägesanalys. Rapport 2016:7.
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Det mesta av godset som transporteras inrikes med lastbil transporteras inom samma
kommun (43 procent av godsmängden) eller inom samma län (28 procent).
Järnvägstransporterna är till stor del interregionala eller internationella och få sker inom
samma län. Utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas också in i inrikes
transportarbete, och utgör huvuddelen av det som räknas som inrikes sjötransporter. De
egentliga inrikes sjötransporterna sker mellan ett fåtal geografiska områden. Störst andel
sker mellan de två områdena Haparanda–Skellefteå och Södra ostkusten (12 procent).
Trafiken på inre vattenvägar (inom Vänern respektive Mälaren) har mycket liten
omfattning.
Endast 8 procent (eller 28 miljoner ton) av det gods som transporteras inrikes med lastbil
transporteras längre än 300 kilometer. Det är vid avstånd över 300 kilometer som
transporter på järnväg eller med inrikes sjöfart anses vara konkurrenskraftiga med
lastbilstransporter.
Om förutsättningarna är rätt kan det i vissa fall finnas en potential för överflyttning även av
kortare transporter med pråmar och dylikt, till exempel för transport av sten och grus och
annat byggmaterial. Urbana transporter kan troligtvis också organiseras annorlunda med
till exempel ökade cykeltransporter. Men det är ändå mindre än 10 procent av godsmängden
som kan komma ifråga att flyttas över från tunga lastbilar.
Sveriges befolkning växer och tillväxten väntas bli störst i redan befolkningstäta regioner.
Konsumtion driver på transporter av varor, vilka därför väntas öka till just dessa områden,
områden som redan idag brottas med negativa konsekvenser av transporter såsom buller,
trängsel och utsläpp. Det finns inte mycket statistik om godsflöden i städer, men skattningar
tyder på att urbana godstransporter svarar för 10–15 procent av fordonsrörelserna i
städerna. I urbana transporter är lastbilen helt dominerande med de för- och nackdelar som
det innebär.
Mellan 1962 och 2017 ökade transportarbetet med totalt 142 procent, från 44 miljarder
tonkilometer till cirka 106 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats
under denna period (423 procent). Det innebär att andelen vägtransporter av det totala
transportarbetet har mer än fördubblats, från 19 till 41 procent.
Järnvägen har haft en lägre, men mer stabil ökningstakt. Summerat över perioden har
transportarbetet på järnväg ökat med 108 procent. Järnvägens andel av transportarbetet har
minskat något, från 25 till 22 procent år 2017.
Sjöfart är det trafikslag som haft den mest varierande utvecklingen, med en kraftig uppgång
under 60-talet följt av en nästan lika stor nedgång under 70-talet. Därefter en återhämtning
under 80- och 90-talen och en expansion under 2000-talet. Totalt sett har sjöfartens andel
av det inrikes transportarbetet minskat från 56 till 37 procent mellan 1962 och 2017.
Observera dock att även utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas in.
Flygets roll för godstransporter är viktig, särskilt för behovet av snabba, långväga
transporter av högvärdigt gods. Flygfrakten är volymmässigt liten, men omfattar höga
varuvärden.
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2.2.2.

Prognoser för godstransporter

Enligt Trafikverkets prognos beräknas godstransporterna öka med omkring 50 procent till
2040. Transporterna beräknas öka i ungefär samma takt med alla trafikslag.

Figur 17 Godstransporter. Tonkilometer per trafikslag. Historisk utveckling och prognos.

Det prognosticerade godstransportarbetet ökar betydligt snabbare än den historiska
trenden. Trafikverket har därför analyserat vad prognosutfallet beror på. Prognosen bygger
på den förväntade ekonomiska utvecklingen enligt Konjunkturinstitutets referensscenario, i
kombination med beräkningar av varuvärdenas utveckling (kronor per ton). Redan den
ekonomiska utvecklingen i Konjunkturinstitutets referensscenario är snabbare än den
historiska trenden, cirka 3 procent årlig tillväxttakt fram till 2040 för import och export
jämfört med 2 procent historiskt. Trafikverkets analyser visar också att omvandlingen från
det ekonomiska scenariot till prognosticerade volymer (mätt i ton) sannolikt överskattar
ökningen av det totala godstransportarbetet. Omvandlingen från kronor till ton beror bland
annat på andelen av produktionen som avser varor (och inte tjänster) och på varornas värde
per ton.
Underlaget som godstransportprognosen bygger på är delvis förknippat med stora
osäkerheter. Exempelvis har trender i varuvärdenas utveckling varit svåra att estimera
eftersom de byggt på relativt korta tidsserier, vilket har gjort att många av dem antagits
oförändrade. Detta tillsammans med den historiskt sett starka tillväxten i det ekonomiska
scenariot har varit drivande i resultaten vi ser, med en starkare prognostiserad tillväxt av
transportarbetet än historiskt.
Givet osäkerheten i prognosen har en känslighetsanalys genomförts för att se vilket
genomslag en alternativ prognos skulle få på urvalet av investeringar. Hade
godstransportprognosen följt den utveckling som gällt historiskt, så hade
godstransportnyttorna legat på en något lägre nivå i de samhällsekonomiska kalkylerna. I
avsnitt 9.6 redovisas känslighetsanalyser för hur detta påverkar urvalet av investeringar och
de beräknade nyttorna. Sammantaget är effekten relativt liten. Även betydelsen för behovet
av medel till vidmakthållande bedöms vara liten. Trafikverket avser att vidareutveckla
metoderna för godstransportprognoser.
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2.3.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

De klimatpåverkande utsläppen från svenska inrikestransporter kommer nästan helt och
hållet från vägtrafiken. Utsläppens storlek påverkas av tre faktorer: fordonens
genomsnittliga utsläpp per kilometer, trafikarbetet (antalet fordonskilometer) samt hur stor
andel av fossila bränslen som ersätts med biodrivmedel. Klimatmålen för transportsektorn
anger att utsläppen från inrikes transporter exklusive flyg21 ska minska med 70 procent till
2030 jämfört med 2010, och att transportsektorn ska vara fossilfri 2045. Utsläppen från
produktion av biodrivmedel räknas inte in i transportsektorn; de redovisas huvudsakligen i
den så kallade LULUCF-sektorn (land use, land use change and forestry) som bland annat
inkluderar skogsbruk och förändrad markanvändning.
Fordonens genomsnittliga utsläpp har minskat relativt snabbt det senaste decenniet. EU har
nyligen infört hårda krav på lägre koldioxidutsläpp från nyregistrerade fordon som skärps
med tiden, vilket kommer att driva på en ännu snabbare minskning av snittutsläppen.
Kraven är knappast möjliga att uppfylla utan en omfattande elektrifiering. Figur 18 visar
historisk utveckling av fordonens koldioxidutsläpp och de framtida scenarier som
Trafikverket anser vara realistiska att nå. Observera att åtminstone fram till 2030 är
bedömningarna relativt säkra, eftersom fordonstillverkarna är tvingade av EU-regleringen
att nå dessa nivåer. Givet utvecklingen av nya fordon, som visas i den vänstra bilden, kan
man beräkna utvecklingen i hela fordonsflottan, vilket visas i den högra bilden.

Figur 18 Utsläpp (g CO2/km) för nya fordon (vänster) och i genomsnitt för hela flottan (höger).

Fordonsflottan tar dock lång tid att omvandla, eftersom fordonen är i bruk i uppåt två
decennier i genomsnitt. Även om utsläppen från nya fordon minskar snabbt, i synnerhet
eftersom elektrifieringen nu tagit fart, så räcker därför inte detta ensamt för att uppnå 2030
års klimatmål enligt beräkningar i Trafikverkets inriktningsunderlag från hösten 2020. Med
den förväntade trafikutvecklingen och samma volym biodrivmedel som idag beräknas inte
2030-målet nås förrän 2035. För att nå målet år 2030 krävs en väsentligt ökad mängd
biodrivmedel, enligt Trafikverkets beräkningar omkring 70 procent mer än idag. Det
motsvarar att omkring 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts med biodrivmedel, vilket
ligger nära den skärpning av reduktionsplikten som regeringen aviserat.
Beräkningarna i Trafikverkets inriktningsunderlag visar dock också att målet om fossilfrihet
2045 i stort sett kan nås med samma totala mängd biodrivmedel i transportsektorn som

21

Flygets utsläpp regleras i stället genom den europeiska utsläppshandeln EU-ETS.
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idag, eftersom elektrifieringen och omvandlingen av fordonsflottan då har hunnit nå
betydligt längre.
Bilden nedan sammanfattar hur klimatmålen nås i Trafikverkets basprognos, uppdelat i
bidrag från effektivare bränslefordon, elektrifiering och biodrivmedel. Summan av ytorna
motsvarar trafikökningen, alltså hur utsläppen skulle ha ökat om fordon och drivmedel varit
desamma som 2010. Bilden visar dock inte hur trafikökningen dämpas genom antagandena
om högre bränslepriser, högre elpris, minskande bilinnehav med mera.

Figur 19 Bidrag till transportsektorns klimatmål från effektivare och elektrifierade fordon samt biodrivmedel.

2.4.

Trafiksäkerhet

I kapitlet redovisas nuläget och utvecklingen historiskt av trafiksäkerheten på väg och
järnväg, följt av en prognos för trafiksäkerheten.
2.4.1.

Nuläge och historisk utveckling

Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag 1997 och innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. År 2009 beslutade riksdagen ett etappmål för 2020 som innebar en
halvering av antalet dödade och minskning med minst 25 procent av allvarligt skadade i
vägtrafiken mellan 2007 och 2020.22 Figur 20 visar antalet omkomna i vägtrafiken per år.
Målet nåddes även om utvecklingen inte var linjär utan det fanns en tidsperiod under flera
år då ingen förbättring skedde. År 2016 beslutade regeringen om Nystart för Nollvisionen23
som bland annat innebar att Trafikverket fick en uttalad roll att leda övergripande
samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Regeringen har antagit ett nytt
halveringsmål av antalet dödade till 2030 och en minskning med minst 25 procent av
allvarligt skadade. Dessutom har ett aktörsgemensamt mål antagits som innebär att antalet

22
23

Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
Regeringen-se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-på-nystart-for-nollvisionen/
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suicid inom vägsystemet ska minska liksom allvarligt skadade till följd av fallolyckor i
gatumiljö ska minska med minst 25 procent.24

Figur 20 Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2020, samt utveckling för att nå etappmålet 2020.

Den positiva utvecklingen med färre omkomna i trafiken beror främst på att vägarna har
blivit säkrare, tack vare en ökad andel mittseparerad väg och fler trafiksäkerhetskameror,
fortsatt utveckling av säkra fordon och anpassningar av hastigheten till vägens
förutsättningar, både på statliga och kommunala vägar.
Figur 21 visar utvecklingen av antalet döda i vägtrafiken för olika trafikantkategorier åren
2006–2020. Det finns en positiv minskning för alla kategorier, även om den är störst för
åkande i personbil och fotgängare. Av olyckor som leder till allvarliga personskador sticker
cyklister ut, där ingen större förbättring skett det senaste decenniet. Det beror bland annat
på att antalet cyklister har ökat under perioden.

24

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-fortrafiksakerhet/gruppen-for-nollvisionen-i-samverkan-gns
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Figur 21 Antal omkomna i vägtrafiken efter trafikantkategori 2006–2020.

Notering: Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i vägtrafikolyckor.

Figur 22 visar utvecklingen av antalet döda på de statliga järnvägarna mellan åren 2010–
2020. I järnvägstrafiken svarar personpåkörningar för mer än 90 procent av de dödade och
allvarligt skadade, och de flesta dödsfall är självmord. Det är därmed denna typ av olyckor
som har den största potentialen för minskning av antalet dödade och allvarligt skadade i
järnvägssystemet.
De flesta dödsfall sker ute i spåret medan cirka 15–30 procent sker i plankorsningar, varav
flertalet sker i bomförsedda plankorsningar. Det förebyggande arbetet för järnväg omfattar
främst åtgärder i plankorsningar, obehörigt spårbeträdande och säkerhet vid arbete i
spårområdet. Trafikverket antog ett mål om att antalet omkomna inom järnvägssystemet
skulle minska med hälften till och med 2020 jämfört med 2010. Det målet nåddes inte även
om det skedde en minskning med en tredjedel. Därefter har regeringen antagit ett
halveringsmål för antalet omkomna i bantrafiken fram till år 2030. Järnvägssystemet står
för 98 procent av antalet omkomna inom bantrafiken.
För att minska personpåkörningar arbetar Trafikverket enligt en åtgärdsstrategi som
uppdateras årligen. Den innebär att man identifierar de mest suicidtäta och olycksdrabbade
platserna på järnvägsnätet och utifrån detta vidtas erforderliga åtgärder successivt. Med
anledning av flera dödsfall i plankorsningar fick Trafikverket 2019 i uppdrag av regeringen
att vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i plankorsningar. Trafikverket pekade ut 180
plankorsningar med förhöjd olycksrisk. Målet är att åtgärda så många av dem som möjligt
fram till och med år 2025. Utöver regeringsuppdraget vidtar Trafikverket även ytterligare
åtgärder för att reducera risker vid plankorsningar. Trafikverket har de senaste åren totalt
åtgärdat cirka hundra plankorsningar per år.

53 (224)

596

Figur 22 Antal omkomna statlig järnväg 2010–2020.

2.4.2.

Prognoser för trafiksäkerheten

En stor utmaning för vägtransportsystemet är att höja säkerhetsstandarden på det regionala
vägnätet, där flest dödsolyckor sker. Det regionala vägnätet är betydligt större än det
nationella vägnätet, och det har inte uppgraderats i samma utsträckning som det nationella.
En annan stor utmaning är att hastighetsefterlevnaden är låg. En tredje utmaning är antalet
allvarligt skadade cyklister. Över hälften av alla personskador som leder till allvarliga skador
i vägtrafiken drabbar cyklister och flertalet av personskadorna som drabbar cyklister
uppstår i singelolyckor. För att nå etappmålet är det helt avgörande att åtgärder vidtas för
att minska både singelolyckor och kollisioner med cyklister.
Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling fram till 2030 kommer inte räcka
för att nå etappmålet för antalet omkomna och allvarligt skadade 2030. Figur 23 visar
etappmålet för 2030 samt mål för 2040 och 2050 som representerar ambitionen att halvera
antalet omkomna vart tionde år. Figuren visar också prognosticerat25 antal omkomna. Som
framgår av figuren behöver ytterligare åtgärder vidtas för att målen ska kunna nås. Även vid
ambitiösa planer kring vägåtgärder så är hastighetsefterlevnad avgörande för att kunna nå
målen.

25

Prognoserna bygger på följande antaganden: lagkrav och frivillig utveckling enligt Euro NCAP:s
färdplan; omkring 10 mil mitträcke byggs per år fram till 2029; krocksäkerheten förbättras 3 procent
per årsmodell 2020 och 1 procent per årsmodell 2021.
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Figur 23 Etappmål samt prognoser antal dödade i vägtrafiken år 2030, 2040, 2050.
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I järnvägssystemet är den främsta utmaningen att förhindra att personer tar sitt liv i
spårmiljön. Det kräver ökat samarbete med andra myndigheter som kan påverka personer
med psykisk ohälsa. Åtgärder behöver också vidtas för att intrångssäkra anläggningen och
stoppa obehöriga i spårmiljön, i första hand utmed linjen inom tätort, åtgärder på stationer
samt rätt säkerhetsstandard i plankorsningar.
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3 Behov i det nationella och internationella
perspektivet
I detta kapitel beskrivs översiktligt26 långväga godstransporter och personresor på en
nationell och internationell systemnivå. Inledningsvis beskrivs det övergripande systemet
för godstransporter respektive personresor, därefter de viktigaste stråken med störst flöden
och deras funktion och brister.
Med undantag för basnäringarnas transporter så trafikerar person- och godstrafiken ofta
samma banor. Detta blir särskilt tydligt när man närmar sig landets gränser, exempelvis vid
anslutningar till större hamnar och flygplatser, vid Öresundsförbindelsen, i större städer, i
norra Sverige (där exempelvis europavägarna är dominerande), men också i
järnvägssystemet där tunga godståg och persontåg konkurrerar om kapacitet i spåren.

3.1.
Godstransporter – viktiga internationella och nationella
flöden och stråk
I ett internationellt och nationellt perspektiv är de stora trafikslagsövergripande godsstråken
och noderna tämligen stabila över tid. Stråken överensstämmer i stora delar med det
transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Liksom Sverige har Norge och Finland
råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen.
Godstransporterna kan sägas vara koncentrerade till fem större funktionella stråk, vilka
framgår av kartan nedan i figur 24. Till dessa fem kommer de godstransporter som sker med
flyg.

26

En mer ingående beskrivning av brister i transportsystemets funktion finns i underlagsrapport
Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av nationell
plan 2018-2029. Publikation 2020:271.
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Figur 24 Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för nationella och internationella godstransporter.

3.1.1.
Stråk 1: Nordkalotten–Norrlandskusten–Bergslagen/Mälardalen–
Malmö/Trelleborg–kontinenten
En stor del av basindustrin längs Norrlandskusten och Norrlands inland är beroende av
stråket för att transportera råvaror eller förädlat gods. Stora godsmängder av det tunga och
lågvärdiga godset, som malm och andra produkter från utvinning, är den största
varugruppen som transporteras med järnväg i stråket. Viktiga hamnar för utskeppning är
Narvik (malm) via Ofotenbanan i Norge, samt hamnarna längs Norrlandskusten, Luleå
(hamn i TEN-T-stomnätet) och Umeå, Sundsvall samt Gävle (hamnar i övergripande TENT-nätet). Stråket är också viktigt som transitled för norska inrikestransporter mellan norra
och södra Norge. Tunga transporter i form av rundvirke, järnmalm, skogsprodukter och stål,
men även livsmedel som lax, går på både väg och järnväg. Störningar i trafiken kan snabbt få
stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet.
Mer förädlade produkter såsom livsmedel och byggvaror ansluter längs stråket och ska
vidare ned mot kontinenten, antingen via västkusten eller över Öresundsbron. Viktiga noder
längre ned i stråket är Hallsberg, Jönköping, Trelleborg och Malmö. Malmö är i TEN-T
definierad som en urban knutpunkt. Från Stockholm, som också är en urban knutpunkt i
TEN-T, transporteras en betydande del av näringslivets godstransporter via södra Sverige
och över Öresundsbron till flera av våra viktigaste exportmarknader. Stråket innehåller även
del av det så kallade Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC),
som sträcker sig från Stockholm/Oslo–Köpenhamn–Hamburg–Innsbruck till Palermo.
Det finns höga krav på robusthet året om, exempelvis på bärighet, vinterväghållning och
kraftförsörjning. Möjligheter till omledning finns inte eller är mycket begränsade i den norra
delen av stråket och hastighetsnedsättningar påverkar punktligheten. Kraven på fler
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tåglägen och möjlighet att köra längre och tyngre fordon ökar längs stråket. Stråk och noder
samverkar, brister i kapacitet och robusthet i stråket begränsar möjligheten till överflyttning
mellan trafikslagen. Exempel på brister i noderna är åldrad anläggning, brister i
kraftförsörjning, kapacitetsbrister vid rangering, brister i hantering av längre
fordonskombinationer samt väg- och spåranslutningar till och från noderna. Även
skillnaderna i spårvidd mellan Sverige och Finland utgör ett problem som försämrar
möjligheterna för överflyttning till järnväg.
3.1.2.

Stråk 2: Göteborg–Stockholm–Oslo

I Göteborg finns två av Sveriges strategiskt mest betydelsefulla noder: Göteborgs hamn
(vilken är en hamn i stomnätet i TEN-T) och Sävenäs godsbangård. Göteborg är i TEN-T
definierad som en urban knutpunkt. I stråket dominerar varugrupperna jordbruksprodukter
och livsmedel, skogsprodukter, petrokemiska produkter och material till byggsektorn. Nära
30 procent av svensk utrikeshandel passerar här.
Stockholm är i TEN-T definierad som en urban knutpunkt och landets i särklass största
konsumtionsområde. Därmed är godstransporterna till Stockholm mycket omfattande med
viktiga omlastningsnoder i Stockholm/Årsta och Rosersberg. Från Stockholm (Kapellskär,
Stockholm och Nynäshamn) fortsätter transporterna med färjetrafiken till Åbo/Helsingfors.
Tillgängligheten på vägnätet är i stort sett god i stråket, men i målpunkterna Göteborg och
Stockholm är kapaciteten begränsad och störningskänslig på både väg och järnväg.
Järnvägen Stockholm–Oslo har låg standard och liten kapacitet på den västra delen, där det
finns en potential för överflyttning av både person-och godstransporter från flyg och väg,
men då behöver standarden förbättras och tillförlitligheten i stråket öka.
Hallsberg är en viktig godsnod i stråket och behöver anpassas för trafik med långa tåg.
Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och har under de senaste 10-15 åren
drabbats av stora kapacitets- och punktlighetsbrister på grund av ökad trafik, samtidigt som
det finns önskemål om att köra ännu fler tåg. Efterfrågan på både resande och
godstransporter förväntas öka i stråket, vilket innebär ett ökat behov av trafik med alla
kategorier av tåg.
Inlandssjöfart avser sjöfart som bedrivs med IVV-certifierade fartyg (inre vattenvägar) inom
de IVV-klassade områdena. Det omfattar i Sverige områdena Vänern–Göteborg samt
Mälaren–Stockholm/Södertälje. Områdena är geografiskt begränsade med ett begränsat
antal transportköpare och en begränsad mängd gods. Det transportarbete som kan utföras
med inlandssjöfart är därmed relativt liten. Analyserna i Samgods indikerar att
inlandssjöfartens andel av landets totala transportarbete skulle öka från synnerligen låga
godsmängder till 0,3 procent av Sveriges transportarbete om transportkostnaderna
halveras, främst genom sänkning av sjöfartens och hamnarnas kostnader.
3.1.3.

Stråk 3: Norge–Göteborg–Malmö–kontinenten

De nationella väg- och järnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten via
hamnarna längs kusten och förbindelserna till Öresundsregionen. Här passerar gods, främst
livsmedel, färdiga industriprodukter och oljeprodukter, till och från Norge i så kallad
transittrafik. Här finns kapacitets- och punktlighetsbrister inom både väg- och
järnvägssystemen samtidigt som trafikvolymerna förväntas öka. Järnvägen har låg standard
genom Dalsland och även i Norge. Den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas öka
flödena landvägen, det vill säga via väg- och järnvägsnätet, till Sverige och Norge.
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3.1.4.

Stråk 4: Västkusten–kontinenten–världen

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och enda transoceana hamn. Göteborgs hamn har
ett omfattande linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader världen över. Förutom
en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar.
Brofjorden med Skandinaviens största oljeraffinaderi är Sveriges största oljehamn med i
huvudsak flöden via sjöfart. Brister finns i farledskapacitet och säkerhet för Göteborgs
hamn.
3.1.5.

Stråk 5: Kontinenten/Östeuropa–Norrlands-/Östersjökusten

Stråket innehåller främst sjötransporter med viktiga noder i form av import- och
exporthamnar. Hamnens roll i transportkedjan är att möjliggöra omlastning mellan sjöfart
och landtransport. Flödena består främst av råolja, petrokemiska produkter, stål- och
metallvaror i södra Sverige, järnmalm från Luleå, containertrafik till hamnarna i Karlshamn,
Karlskrona och Gävle samt skogs- och pappersvaror från Norrlandshamnarna. Kapaciteten i
farlederna är generellt sett god, men kraven ökar för att möjliggöra anlöp med större fartyg
för att uppnå bättre transporteffektivitet och konkurrenskraft. Punktvis finns därför behov
av förbättringar i säkerhet och farledskapacitet, vilket också förbättrar systemets förmåga att
hantera störningar i landinfrastrukturen.
3.1.6.

Godset och flyget

Flygfrakten representerar idag omkring 35 procent av den globala handeln i värdetermer,
men endast omkring 1 procent av handeln i termer av volym.27 De flygplatser som hanterar
störst mängd avgående och ankommande flygfrakt i utrikestrafiken är Stockholm/Arlanda,
Göteborg/Landvetter och Malmö.

3.2.

Personresor – viktiga stråk för långväga persontrafik

Svenskarnas långväga inrikesresor i stråken sker till stor del med bil, samtidigt som resorna
utomlands många gånger sker med flyg, med Arlanda som huvudsaklig nod. För svenskarna
i södra Sverige dominerar Kastrups flygplats, som genom att vara Skandinaviens största
flygplats har ett stort utbud av förbindelser. Sjöfarten har stor betydelse för resandet till och
från våra grannländer och under senare år har det blivit vanligare att kryssningsfartyg
anlöper svenska hamnar.
I figur 25 beskrivs de nationella stråken med störst flöden för långväga personresor och
deras internationella kopplingar.

27

Flyget och företagen, Shon Ferguson och Rikard Forslid, SNS förlag, 2016.
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Figur 25 Viktiga nationella stråk för långväga persontrafik.

3.2.1.

Stråk 1: Stockholm–Sundsvall/Östersund–Umeå–Luleå/Kiruna

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg och på
delsträckor även med buss. Kollektivtrafik med rimlig restid mellan större orter saknas i
huvudsak, framför allt norr om Umeå, men även på delen Hudiksvall–Sundsvall–
Härnösand. Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt
fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, kapacitet och
restidernas tillförlitlighet finns på ovan nämnda delsträckor.
3.2.2.

Stråk 2: Stockholm–Oslo

Mellan Stockholm och Oslo finns en stor efterfrågan på bättre förbindelser med framför allt
tåg (men även med buss på delsträckor) för att bland annat skapa ett alternativ till resande
med flyg. Omfattande affärsresande, veckopendling och daglig pendling för arbete och
studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud,
kapacitet och restidernas tillförlitlighet finns på flera av de viktigaste reserelationerna på
stråket.
3.2.3.

Stråk 3: Oslo–Göteborg–Köpenhamn

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt tåg (men även med
buss, framför allt på delsträckor). Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och
studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Järnvägen har låg standard på den
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norra delen av stråket, vilket medför att det går fortare att åka buss mellan Oslo och
Göteborg än att åka tåg. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och restidernas
tillförlitlighet, särskilt Oslo–Göteborg samt i Öresundsregionen och förbindelserna över
sundet.
3.2.4.

Stråk 4: Stockholm–Göteborg

Mellan Stockholm och Göteborg finns en mycket stor efterfrågan på snabba förbindelser
med framför allt flyg och tåg (men även med buss, framför allt på delsträckor). Det har
medfört att det nu är tre operatörer som konkurrerar om snabbtågstrafiken. Omfattande
affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor är exempel på resande
i stråket. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg, som
medför låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt nära Göteborg och Stockholm.
3.2.5.

Stråk 5: Stockholm–Malmö–Köpenhamn

I stråket finns en mycket stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg.
Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor.
Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg som medför
mycket låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt i Öresundsregionen och
förbindelserna över sundet.
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4 Åtgärder som påverkar användningen av
transportsystemet
I detta kapitel beskrivs åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter och val av
trafikslag och färdmedel, det vill säga sådana åtgärder som tillhör fyrstegsprincipens
inledande steg. Sådana åtgärder syftar till att det befintliga transportsystemet och
infrastrukturen nyttjas effektivare, säkrare och med mindre påverkan på miljön. De är
således viktiga delar i transportsystemet och en del av planförslaget.

4.1.

Åtgärder inom samhällsplaneringen

Samhällsplanering sker i komplexa processer som rymmer såväl nationell, regional som
lokal planering mellan vilka ömsesidiga beroenden finns. Samverkan och samarbete är en
förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också
för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till
fossilfrihet.
Utifrån en tidig samverkan och gemensamma mål kan olika aktörer tillsammans identifiera
utmaningar, önskade funktioner och åtgärder i transportsystemet och samhället. Detta
skapar i sin tur förutsättningar för att tillsammans uppnå en önskad funktionalitet i
transportsystemet och samhället. Således kan flera aktörer ta ansvar för att trafikrelaterade
utmaningar och problem blir lösta, vilket även är en förutsättning för ett fullt genomslag av
fyrstegsprincipen.
Som framgår av avsnitt 1.6 är fyrstegsprincipen en integrerad del av arbetet med
åtgärdsvalsstudier. Men principen bör inte begränsas till sådana studier utan behöver
tillämpas i en kontinuerlig process, från den strategiska planeringen till genomförandet av
åtgärder. Skälet är att transport- och samhällsplanering sker i olika nivåer och mot en
samlad måluppfyllelse, vilket även medför ökade krav på samverkan och samordning.
Samhällsutvecklingen har medfört att den tidiga dialogen behöver förstärkas med en ännu
tidigare samverkan och strategisk inriktning utifrån gemensamma samhällsmål. Det
kommer i sin tur att innebära krav på nya samverkansformer och projektkoordinering för
att möjliggöra dels förankring av önskad inriktning, dels finansiering och fördelning av
åtaganden. Om berörda aktörer känner till varandras roller och underlag kan de ömsesidigt
efterfråga och initiera samarbete vid rätt tillfällen.
Trafikverket arbetar med regeringsuppdraget om nationell samordnare för inrikes sjöfart
och närsjöfart, vilket löper till och med 2024. Därutöver arbetar Trafikverket med
färdplanen Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Det handlar
sammantaget om ett omfattande arbete med åtgärder enligt steg 1 och steg 2 som kommer
att pågå under planperioden. Trafikverket har, inom ramen för samordningsuppdraget,
identifierat flera instrument som kan stärka sjöfarten genom samordning av
infrastrukturplaneringen, och redovisat detta under hösten 2021.28

28

Trafikverket (2021), Tilläggsuppdrag hamnar. Publikation 2021:172.
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4.1.1.

Befintliga uppdrag

I följande punkter redovisas några tidsbegränsade uppdrag som Trafikverket redan har, och
som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt påverka beteenden:


genomföra informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för ökad
trafiksäkerhet i vägtrafiken



främja utvecklingen av effektivare godstransporter



främja omställning till en fossilfri transportsektor.

Med informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder avses här sådana insatser som inte
tydligt anknyter till Trafikverkets grundläggande uppdrag. Insatserna ska vara långsiktiga
och bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. De ska i första hand rikta sig till
organisationer men kan i vissa fall även rikta sig till en bredare allmänhet. Trafikverket
bedömer att det finns möjligheter att nå resultat under planperioden inom områdena
klimat, trafiksäkerhet och gods, men även inom andra områden enligt avsnitt 4.1.2.
De ekonomiska ramarna för dessa uppdrag ingår i posten planering, stöd och
myndighetsutövning under utveckling av transportinfrastrukturen. De två förstnämnda
uppdragen föreslås pågå fortlöpande under hela planperioden 2022–2033, medan det
sistnämnda föreslås pågå 2022–2025.
4.1.2.

Nya uppdrag

Trafikverket bedömer att följande nya uppdrag skulle kunna vara motiverade för att på ett
kostnadseffektivt sätt främja beteenden i en riktning som bidrar till måluppfyllelse:


informationsinsatser och utvecklad samverkan för ökad trafiksäkerhet inom järnväg



information för miljö-, hälso- och trafiksäkerhetssmarta val av vinterdäck



upphandlingsstöd för att främja hastighetssäkrade transporter



informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för minskad nedskräpning på
rastplatser och vägrenar.

När det gäller förslaget om insatser för ökad trafiksäkerhet inom järnväg innebär förslaget
en avgränsning till obehöriga i spår, med ambitionen att minska antal olyckor samt
störningar och förseningar i järnvägstrafiken. Insatsen skulle ingå som del i ett långsiktigt
branschgemensamt arbete för att öka medvetandet om riskerna med att korsa och uppehålla
sig i spårmiljöer på otillåtna platser.
Beträffande val av vinterdäck är avsikten att insatser riktas till berörda målgrupper och
omfattar konsumentinformation vid inköp av vinterdäck.
Den åtgärd som avser upphandlingsstöd för hastighetssäkrade transporter handlar om hur
kommuner kan utforma funktionskrav för geofencing i enlighet med lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling. Med geofencing avses en digital, geografisk zon där uppkopplade
fordon kan styras på olika sätt.
Det sistnämnda förslaget avser åtgärder för att minska nedskräpningen med större
kampanjer riktade till utvalda målgrupper, samt aktiv samordning mellan relevanta
intressenter.
För att prioritera en eller flera av dessa åtgärder bör regeringen återkomma med ett
tidsbegränsat uppdrag. Trafikverket har i detta planförslag inte inrymt något av dessa nya
förslag i den ekonomiska ramen.
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4.2.

Åtgärder inom infrastrukturplaneringen

Trafikverket har rådighet över flera typer av åtgärder i steg 1 och steg 2 i fyrstegsprincipen,
som syftar till att påverka användningen av infrastrukturen eller som – rätt utformade –
rymmer en sådan potential. I det här avsnittet beskrivs kostnadseffektiva åtgärder som
bidrar till måluppfyllelse, framför allt kopplade till ledning och styrning av trafiken på våra
vägar och järnvägar.
4.2.1.

Trafikreglering väg

Genom att använda olika slags regleringar kan vägsystemet optimeras och effektiviseras.
Reglering och styrning av trafik kan ske på flera sätt, exempelvis hastighetsreglering,
väjningspliktsmärken, förbudsmärken och varningsmärken.
Ett annat sätt att styra trafiken är genom information eller ledning. Trafikledning på väg
syftar till att minska negativa effekter av störningar, förebygga uppkomsten av störningar
och motverka överskridandet av miljökvalitetsnormer. Detta görs genom att styra trafiken
och genom att tillhandahålla information om vägar och aktuella trafikförhållanden.
Under planperioden blir trafikledningen på väg mer avancerad, exempelvis med
vägutrustningssystem som medger körfältsstyrning, kövarning och varierande hastigheter.
Behovet av en modernare trafikledning är extra stort i områden med hög belastning på
vägnätet, där punktligheten dagligen påverkas. Vägavsnitt som är hårt trafikerade kommer
att tilldelas en högre servicenivå än mindre trafikerade vägar.
4.2.2.

Effektivare tåglägestjänster och trafikledning järnväg

Störningarna i tågtrafiken är en utmaning som kan mildras genom åtgärder i steg 1 och 2.
Tåglägestjänsten digitaliseras vilket skapar möjlighet att optimera den totala kapaciteten i
järnvägssystemet. Det innebär i praktiken att Trafikverket successivt kommer att erbjuda
digitala lösningar för tjänster såsom tågläges- och trafikinformationstjänster med mera.
Genom digitala hjälpmedel kan fel i anläggningen förutses och hanteras innan störning
uppstår. Alla berörda parter kan förses med en gemensam problembild vilket bidrar till att
minska tiden mellan att störningar uppkommer och att de åtgärdas.
En del i den tåglägestjänst som Trafikverket levererar är trafikledning. Genom en
digitaliserad nationell trafikledning och marknadsanpassad planering av kapacitet kommer
Trafikverket kunna leverera en tåglägestjänst som bättre svarar mot järnvägsföretagens
behov.
I tilldelningsprocessen för kapacitet på järnväg gäller numera att Trafikverkets banarbeten
betraktas som tillfälliga kapacitetsbegränsningar, i enligt med EU-rätten på området.
Därmed kan banarbeten inte hamna i konflikt med sökta tåglägen, vilket innebär att antalet
överbelastningar kan minska och banarbeten planeras mer effektivt samt att entreprenörer
får bättre framförhållning.
4.2.3.

Infrastrukturavgifter och avgiftsincitament

Banavgifter ska bidra till att finansiera vidmakthållandet av järnvägen. Förutom de
grundläggande krav på utformning av banavgifter som redovisas i kapitel 6, kan
banavgifterna utformas för att ge styrsignaler och påverka beteenden. Det kan exempelvis
ske genom att använda rabatter i syfte att etablera ny trafik eller att öka utnyttjandegraden
på avsevärt underutnyttjade delar av anläggningen. Ett annat exempel är att använda extra
avgifter för att hantera intressekonflikter i kapacitetstilldelningen.
Ett mer utpräglat avgiftsincitament är de kvalitetsavgifter som Trafikverket tillämpar sedan
2012 i syfte att förebygga driftstörningar i järnvägssystemet. Kvalitetsavgifterna ska vara
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utformade så att både infrastrukturförvaltaren och den som använder infrastrukturen vidtar
skäliga åtgärder för att förebygga driftstörningar.
4.2.4.

Övriga beteendepåverkande åtgärder

Trafikverket kan bidra med marknadsföring och information genom att tillhandahålla fakta
om åtgärder och projekt. Trafikverket kan också i byggskedet av ett projekt finansiera och
genomföra informationsinsatser för att minska trafikbelastningen och därmed underlätta
genomförandet av åtgärderna, samtidigt som situationen förbättras för alla typer av
trafikanter. Det kan handla om åtgärder som förbättrar utformning och utbud för hållbara
transportsätt eller beteendepåverkande åtgärder såsom styrning och information; allt för att
minska störningar som kan komma av byggnation och underhåll av vägar och järnvägar.
I stadsmiljöavtalen, vars syfte och funktion redovisas utförligare i avsnitt 7.2, ingår också
motprestationer i form av kompletterande åtgärder som exempelvis kampanjer eller andra
beteendepåverkande insatser som ofta kombineras med fysiska åtgärder. Det innebär att
stadsmiljöavtalen indirekt bidrar till denna typ av åtgärder.
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5 Forskning och innovation
Ny kunskap och innovativa lösningar krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Trafikverket föreslår därför fyra övergripande tematiska prioriterade
forsknings- och innovationsområden som bygger på större utmaningar som myndigheten
kan överblicka kommande år, samt fyra prioriterade arbetssätt för att öka
innovationstakten. Slutligen redovisas Trafikverkets förslag till finansiering av forskning och
innovation och samverkan med andra aktörer. Närmare information finns i
underlagsrapporten om forskning och innovation.29
Trafikverket eftersträvar innovation i all verksamhet men kommer, utöver de prioriteringar
som nämns i detta kapitel, att genomföra fyra innovationsprojekt samt driva
utvecklingsarbetet med elektrifiering. Dessa delar beskrivs närmare i avsnitt 7.5.

5.1.

Prioriterade forsknings- och innovationsområden

De transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 ställer krav på ett brett perspektiv där transportsystemet ska bidra till många
mål inom klimat- och miljöområdena, ökad hälsa och tillgänglighet för alla. Genom mer
tvärvetenskaplig forskning ökar incitamenten och motiven till mer hållbara lösningar.
Forskning kring klimatpåverkan, tillgänglighet och trafiksäkerhet förenas och hanteras ihop
med exempelvis biologisk mångfald, buller och aktiv mobilitet.
En analys av de senaste årens utveckling och pågående trender i kombination med de
transportpolitiska målen samt en utblick mot framtiden leder fram till fyra förslag på
prioriterade forsknings- och innovationsområden under planperioden:


ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur



ökad produktivitet i infrastruktursektorn



ett effektivt och inkluderade transportsystem i hela landet



digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.

Genom att prioritera dessa bidrar den nationella planen till att de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen, nås.
5.1.1.

Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

Området grundar sig bland annat i klimatmålen och berör forskning och innovation om en
omställning till fossilfrihet, minskad miljöpåverkan, klimatanpassning och biologisk
mångfald. Vägtrafiken, luftfarten och sjöfarten står inför en stor utmaning i att ställa om till
fossilfrihet. Dessutom orsakar byggande, drift och underhåll av infrastruktur utsläpp genom
användning av exempelvis tillverkning av cement och stål. Fossilfrihet kan nås genom en
kombination av transporteffektivt samhälle, effektivare fordon och framförande samt byte
till förnybara drivmedel. Omfattande elektrifiering är särskilt nödvändig och det behövs
forskning och innovation som stödjer snabbare utrullning av elektrifieringslösningar i
transportsystemet, i synnerhet inom sjöfart och luftfart. Kunskapen behöver även öka om
hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter kan utformas för att minska
utsläppen från transportsystemet. Framtida transportinfrastruktur ska vara fossilfri och
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dess miljöpåverkan under hela livscykeln ska vara mycket liten. Jämfört med gällande plan
har området breddats för att öka fokus på miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald.
5.1.2.

Ökad produktivitet i infrastruktursektorn

Området berör forskning och innovation om kostnadseffektivitet i transportinfrastrukturen
under hela livscykeln. Det handlar både om att stimulera marknadens aktörer att utveckla
sin konkurrenskraft och att öka förmågan till innovation genom ny kunskap. Arbetet med att
digitalisera såväl infrastrukturen som utförandet av byggandet och underhållet har potential
att förbättra hela processen, från planering till projektering, byggande, underhåll och
trafikering. Forskning och innovation behövs kring både tekniska utmaningar och
tillskapandet av nya affärsupplägg, inte minst i ljuset av digitaliseringens potential för ökad
produktivitet, effektivitet och skalbarhet (tillämpning i större skala). Området motiveras i
synnerhet av kostnadsökningarna inom såväl nybyggnad som underhåll av infrastruktur
under de senaste åren, och är nytt jämfört med gällande plan.
5.1.3.

Ett effektivt och inkluderande transportsystem i hela landet

Området grundar sig i målen om samhällsekonomisk effektivitet, jämställdhet/jämlikhet,
trafiksäkerhet, transporteffektivitet samt samhällsplanering och bostadsbyggande.
Forskning och innovation på detta område berör exempelvis kollektivtrafik och
godstransporter på landsbygder och i tätorter, på kortare och längre avstånd. Det handlar
om förändringar i samspelet mellan fordon, farkoster, infrastruktur och transporttjänster.
Området motiveras särskilt av att driftkostnader för kollektivtrafiken har ökat märkbart
under de senaste decennierna, att järnväg och sjöfart har en outnyttjad potential i
godstransportsystemet, att mötes-, rese- och inköpsbeteenden förändras och att ökad
användning av obemannade luftfarkoster skapar både utmaningar och möjligheter.
Forskning och innovation om aktiv mobilitet behöver stärkas. Det behövs ökad kunskap om
hur jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet kan stärkas vid planering och utveckling
av transportsystemet. Området är en sammanslagning av två områden i gällande plan.
5.1.4.

Digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle

Området handlar om digitalisering och dess påverkan på transportsystemets utformning och
användning. Uppkoppling av fordon, farkoster och infrastruktur skapar förutsättningar för
ökad trafiksäkerhet, bättre beslutsstöd som exempelvis anläggningsinformation,
effektivisering av planerings- och trafikledningsåtgärder, trafikinformation, samt nya och
förbättrade tjänster inom transportområdet. Dessutom bidrar tekniken till effektivisering av
byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Det krävs forskning om olika
myndigheters och andra samhällsaktörers roller i ekosystemet i förhållande till privata
aktörer, den organisatoriska utvecklingen och människans roll i framtidens digitaliserade
transportsystem. Digitaliseringens potential och ökade krav på delning av information kan
stå i kontrast till behovet av ett robust och resilient transport- och infrastruktursystem.
Därför behövs forskning om cybersäkerhet och samhällsberedskap. Området har förtydligats
jämfört med gällande plan.

5.2.

Prioriterade arbetssätt för forskning och innovation

Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsarbete innefattar ett antal arbetssätt
som bidrar till kunskapsutveckling, ökad innovationstakt och implementering. Forskningsoch innovationsprojekt varierar i karaktär och leder till olika nyttor, exempelvis underlag till
policydokument, standarder, rutin- och processbeskrivningar, vidareutveckling av modeller
och verktyg som används i infrastrukturhållningen, eller en allmän kunskapshöjning. Det är
avgörande att forsknings- och innovationsmedel kan kombineras med andra typer av anslag
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eller EU-medel för att öka möjligheterna till att resultaten från FoI-projekt kan tas om hand
i exempelvis verksamhetsutvecklingsprojekt eller i upphandlingar.
Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur förslaget till plan bidrar till att de
prioriteringar inom forskning och innovation som identifierats i propositionen
(2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige nås.
Trafikverket ska också beskriva hur planförslagets insatser främjar utvecklingen och
implementeringen av innovationer och implementeringen av forskningsresultat i
transportsystemet, inklusive i infrastrukturhållningen. Trafikverket kommer att arbeta med
utgångspunkt i följande fyra prioriterade arbetssätt för planperioden:


riktade initiativ till kunskapsutveckling



strategiska samarbeten nationellt och internationell



systemdemonstratorer



större nytta genom upphandlingar.

Riktade initiativ till kunskapsutveckling ska säkerställa att kunskap inom de tematiskt
prioriterade områdena fortsätter att förädlas. Transportmyndigheterna behöver i sin roll
som problemägare samverka med akademin inom områden där det utöver Trafikverket
finns få finansiärer som bidrar till att upprätthålla den långsiktiga kunskapsförsörjningen.
Det kan till exempel vara inom de järnvägs- och vägtekniska områdena som är centrala för
att Trafikverket ska kunna utföra sina uppgifter.
Strategiska samarbeten nationellt och internationellt bidrar till att forsknings- och
innovationsmedel från olika källor kombineras eller kompletteras, samt att det finns
gemensamma målbilder och färdplaner för prioriterade områden. Trafikverket behöver veta
mer om hur vi och andra myndigheter tillsammans kan utveckla transportsystemet till en
alltmer integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar. Det handlar om de
europeiska ramprogrammen30, samverkan med Energimyndigheten, Vinnova och andra
aktörer. Det finns omfattande forskningsresurser inom näringslivet men dessa är ojämnt
fördelade mellan olika aktörer vilket kan påverka näringslivets samlade bidrag till de
transportpolitiska målen. Nya affärsupplägg kan få in nya näringslivsparter och samtidigt
skapa incitament för befintliga parter att nyttja forskning och innovation som
konkurrensmedel. Strategiska samarbeten med andra myndigheter, nya och befintliga
näringslivsparter samt akademin behöver således fördjupas och breddas.
Systemdemonstratorer bidrar till att säkerställa att nya tekniska lösningar är bärkraftiga
ekonomiskt, att de accepteras av användarna och fungerar i verklig miljö, samt att
regelverken kan anpassas och att marknader med hållbara affärsmodeller skapas för att
möjliggöra införandet. Systemdemonstratorer kombinerar resultat från tidigare
forskningsprojekt och har en hög grad av teknikmognad. Trafikverket ser även ett behov av
mindre tekniktester, men systemdemonstratorer behöver prioriteras särskilt för att
möjliggöra en hållbar och digital omställning.
Större nytta genom upphandlingar stimulerar marknaden för innovativa lösningar. Den
offentliga affärens potential gör att upphandlingsverktygen behöver användas i större
utsträckning för att öka innovationstakten. Transportmyndigheterna ökar innovationstakten
genom att upphandla utveckling av nya lösningar, agera första kund och våga köpa nya,
ännu inte verifierade eller demonstrerade, lösningar.

30

Nuvarande ramprogram Horisont Europa sträcker sig från 2021 till 2027.
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5.3.

Finansiering och samverkan med andra aktörer

Trafikverkets förslag till ekonomiska ramar för forskning och innovation redovisas i kapitel
6 och 7 och uppgår sammantaget till 8,5 miljarder kronor för planperioden, varav
4,9 miljarder kronor hänförs till utvecklingsanslaget och resten till anslaget för
vidmakthållande. Trafikverket förordar att forsknings- och innovationsverksamheten på sikt
samlas till en anslagspost (utvecklingsanslag) samt att finansieringsnivåerna är stabila
mellan åren.
Trafikverket utgår i sitt förslag från de transportpolitiska målen och behovet av att utveckla
varje trafikslag för sig och alla trafikslagen tillsammans. Trafikslagsövergripande forskning
och innovation bidrar till regeringens prioriteringar när det gäller exempelvis
samhällsplanering, transporteffektivitet och jämställdhet. Trafikverket verkar för en
behovsdriven och flexibel fördelning av forsknings- och innovationsmedlen till samtliga
trafikslag. Det främjar även en jämnare fördelning mellan dem.
Analysen av förutsättningarna för forskning och innovation i transportsektorn visar att
näringslivet har skilda ekonomiska möjligheter att satsa på forskning och utveckling.
Fordonsindustrin står för över 80 procent av näringslivets forsknings- och utvecklingsmedel
i transportrelaterade branscher. Anläggningsindustrin satsar avsevärt mindre medel på
forskning och utveckling. För att öka innovationstakten och överbrygga glappet mellan
statliga och privata utvecklingsmedel, föreslår Trafikverket att myndigheter på
transportområdet ges i uppdrag att utreda hur forsknings- och innovationsmedel kan
kombineras med andra typer av anslag med syftet att öka innovationstakten. Det kan
exempelvis handla om verksamhetsutvecklingsprojekt, upphandlingar eller nya
samverkansmodeller mellan myndigheterna.
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6 Vidmakthållande av transportinfrastrukturen
Att vidmakthålla transportinfrastrukturen handlar om att upprätthålla en robust väg- och
järnvägsanläggning som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I direktivet
framgår det att Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de
ekonomiska ramarna för vidmakthållande av den statliga väg- och järnvägsanläggningen bör
fördelas på åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen.
Inom drift och underhåll finns flera typer av verksamheter som till sin karaktär skiljer sig åt,
vilket också inverkar på planeringen. En del av driften och underhållet bedrivs för att
säkerställa att transportinfrastrukturen förvaltas på ett sådant sätt att funktionaliteten
säkras, både här och nu och på längre sikt. Det benämns ”förebyggande underhåll inklusive
reinvesteringar”. Underhåll och reinvesteringar utförs förebyggande när
tillståndsbedömningen kräver det eller enligt förutbestämda tidsintervall. Planeringen av
det förebyggande underhållet baseras i princip på fastställda effektsamband, som har som
syfte att maximera transportsystemets leveranskvaliteter och samhällsnytta till rätt kostnad.
I de fall där effektsamband saknas, planeras åtgärderna baserat på analyser av och
erfarenheter från anläggningarnas funktion, tillstånd och besiktningsanmärkningar.
En viss del av verksamheten bedrivs för att säkerställa de dagliga transporterna, genom
skötsel och hantering av anläggningarna. I detta ingår exempelvis avhjälpande underhåll,
trafikledning, trafikinformation och övrig drift. Ofta är de specifika aktiviteterna styrda av
olika typer av händelser och incidenter, exempelvis störningar eller fel som upptäckts vid
besiktningar, och därför går det inte att planera den här delen av verksamheten i detalj.
Trafikverket kommer att beakta de samiska behoven vid planeringen och genomförandet av
drift och underhåll av infrastruktur i renskötselområdena. Befintliga stängsel behöver
underhållas för att de ska behålla sin effekt, och befintliga passager för ren underhållas för
att inte bli obrukbara och därmed försvåra förflyttningen av renar mellan betesområdena.
Genom detta kan påkörningar av renar undvikas och renskötarnas arbetsförhållanden i
anslutning till vägen eller järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna
minskar.
Inom ramarna för drift och underhåll av väg disponeras medel för det statliga vägnätet
inklusive tillhörande gång- och cykelvägar, färjeleder, bärighetshöjande åtgärder, tjälsäkring
och reinvesteringar i vägar. Det innefattar även medel till forskning och utveckling och till
statlig medfinansiering av enskilda vägar. Medel för drift och underhåll av det statliga
vägnätet (inklusive bidrag till enskilda vägar) uppgår till 197 miljarder kronor under
planperioden.
Inom drift och underhåll (inklusive reinvesteringar) av järnväg disponeras medel för det
statliga järnvägsnätet. Medel för drift och underhåll av statliga järnvägar uppgår för
planperioden till 165 miljarder kronor exklusive banavgifter. Banavgifterna ska finansiera
drift och underhåll av järnvägen, och totalt beräknas uttaget av banavgifter generera
26,9 miljarder kronor under planperioden.
Trafikverkets förslag till fördelning utgår de första tre åren (2022–2024) från de nivåer som
framgår av budgetpropositionen.31 Därefter antas en jämn fördelning över resterande del av
31

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. (Riksdagen beslutade den 24 november 2021 om
statens budget för 2022 i enlighet med finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1. Trafikverket har
inte analyserat eventuella konsekvenser av det).
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planperioden. Förslag till vidmakthållandeåtgärder för väg redovisas först (avsnitt 6.1), och
därefter de för järnväg (avsnitt 6.2). Mer information finns i underlagsrapporten om
vidmakthållande.32
Avsnitt 6.1 inleds med en kort beskrivning av det statliga vägnätet, inklusive större
väganläggningar som beräknas tillkomma under planperioden. Därefter redovisas vilka
principer för prioritering av åtgärder som Trafikverket tillämpat för sitt förslag (6.1.1).
Förslag till åtgärder och bedömd tillståndsutveckling till följd av dem framgår av avsnitt
6.1.2. Tillståndsutvecklingen redovisas för de olika vägtyper som det statliga vägnätet är
indelat i. Den särskilda bärighetssatsningen under planperioden, för att stärka svenskt
näringsliv, beskrivs i avsnitt 6.1.3. I avsnitt 6.1.4 redovisas större namngivna
reinvesteringar. Effekter på Trafikverkets så kallade leveranskvaliteter beskrivs i avsnitt
6.1.5, samhällsekonomiska effekter i avsnitt 6.1.6 och i avsnitt 6.1.7 övriga effekter. Avsnitt
6.1. avslutas med en ekonomisk sammanställning.
Avsnitt 6.2 är i stort upplagt på samma sätt. Efter en beskrivning av det statliga
järnvägsnätet (6.2.1) och prioriteringsgrunder (6.2.2) redovisas förslag till åtgärder och
bedömd tillståndsutveckling på fyra särskilt prioriterade transportflöden (6.2.3).
Namngivna reinvesteringar beskrivs i avsnitt 6.2.4. Slutligen redovisas effekter på
Trafikverkets leveranskvaliteter, samhällsekonomiska effekter samt övriga effekter i avsnitt
6.2.5–6.2.7. Avsnitt 6.2 avslutas med en ekonomisk sammanställning.

6.1.

Vidmakthållande av vägar

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga vägnätet som består av cirka
80 100 kilometer belagd väg, cirka 18 400 kilometer grusväg, cirka 3 900 kilometer gång-,
cykel- och mopedväg (GCM-väg), 38 färjeleder och vintertid 7 isvägar. Det finns även cirka
16 700 vägbroar, varav 67 är öppningsbara, och 11 komplexa vägtunnlar längs det statliga
vägnätet. Vägtransportsystemet innefattar även sidoområden, sidoanläggningar,
avvattningssystem, installationer och vägutrustning, it- och telekominfrastruktur samt
system för trafik- och driftledning som kräver drift och underhåll.
Utöver att ansvara för drift och underhåll av statliga vägar har Trafikverket ett uppdrag att
betala ut bidrag till enskilda väghållare. Antalet väghållare som får statsbidrag uppgår till
cirka 23 000, och den totala väglängden för enskilda vägar med statligt bidrag är för
närvarande cirka 75 000 kilometer. Det vanligast förekommande slitlagret på de enskilda
vägarna är grus. På det enskilda vägnätet med statligt bidrag finns även 11 färjeleder och
uppemot 4 000 broar.
Större tillkommande väganläggningar som öppnas för trafik under planperioden och bidrar
till ökade drift- och underhållskostnader är E20 förbi Mariestad, elvägspilot Örebro–
Hallsberg, väganläggningar inom Västsvenska paketet, E4 förbifart Stockholm och Västra
länken i Umeå.
Merparten av de nya större anläggningarna finns i storstadsområden med komplexa
tekniska delar och majoriteten har avancerade styrsystem och infrasystem. De nya större
anläggningarna kommer att bidra till ökade kostnader för och behov av drift, förvaltning och
övervakning. Underhållskostnaderna bedöms öka med ungefär 5 miljarder kronor för nya
anläggningar som tas i bruk under planperioden.

32

Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226.
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6.1.1.

Prioriteringsprinciper

Prioriteringarna som planförslaget för drift och underhåll av det statliga vägnätet grundar
sig på är huvudsakligen samhällsekonomiska principer, de transportpolitiska målen och
direktivet för åtgärdsplaneringen. I direktivet betonas bland annat vikten av att beakta
långsiktig hållbarhet i prioriteringen av underhållsåtgärder, och då inte bara utifrån ett
ekonomiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt perspektiv och ett klimat- och
miljöperspektiv.
När det gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet bygger planförslaget på en
sammanvägd bedömning av hur de olika målen kan prioriteras utifrån andra givna
förutsättningar, exempelvis anläggningens tillstånd, effekter för trafikanter, synergier med
andra projekt och medelstilldelning. Planförslaget och dess effekter redovisas för olika
vägtyper i vägsystemet. Vägtyperna är en strategisk indelning av vägnätet som främst
baseras på vilken funktion vägarna har i transportsystemet. En mer detaljerad beskrivning
av vägtyperna finns i underlagsrapporten om vidmakthållande.33
Nedan beskrivs hur Trafikverket planerar att vidmakthålla väganläggningen utifrån mål och
prioriteringsprinciper:


Trafikverkets prioritering utgår ifrån samhällsekonomiska principer och de
transportpolitiska målen. Det innebär bland annat att de mer högtrafikerade
delarna av vägnätet prioriteras framför de mer lågtrafikerade.



Trafikverket kommer att fortsätta vårda befintlig anläggning och säkerställa en god
framkomlighet, tillgänglighet och ett trafiksäkert vägsystem med hänsyn till miljö
och hälsa i hela landet.



Trafikverket kommer att ha ett ökat fokus på näringslivets behov under
planperioden. Det reflekteras bland annat genom att bärighetssatsningen är en
prioriterad del av planförslaget med en utveckling av BK4- vägnätet och
tjälsäkringsåtgärder för att upprätthålla en god tillgänglighet.



Trafikverket kommer att säkerställa att de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet
inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock
behöva anpassas på vissa sträckor under delar av året trots att det kommer att
innebära en försämrad tillgänglighet. Med detta beaktar Trafikverket behovet av att
underhålla vägar i det så kallade perifera vägnätet, såsom anges i direktivet.

Trafikverket kommer att fortsätta arbeta med att vara mer kostnadseffektiva och genomföra
satsningar bland annat inom digitalisering, för att utveckla och kunna erbjuda ett mer
kvalitativt vägtransportsystem i framtiden. Det innebär att forskning och utveckling även
fortsättningsvis kommer att prioriteras för att möjliggöra ett effektivare underhåll framöver.

33

Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226
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6.1.2.

Åtgärder och bedömd tillståndsutveckling

Trafikverket har delat in vägnätet i sex
vägtyper för att på en strategisk nivå
kunna beskriva den funktionalitet och
de leveranskvaliteter som ska uppnås
under planperioden. Indelningen
grundar sig på den roll vägtyperna har
i transportsystemet, där indelningen i
sig inte är någon prioritering av
vägnätet. Vägtyperna används för att
beskriva konsekvenserna av de
föreslagna åtgärderna, samt hur
prioriteringar vid medelsbrist kommer
att påverka olika delar av
transportsystemet.

Figur 26 Fördelning av vägtyp 1–3 i Sverige.

Vägtyperna innefattar hela det statliga
vägnätet, och en viss vägsträcka kan
endast tillhöra en vägtyp. I tabell 3
redovisas väglängden för respektive
vägtyp, samt hur de statliga vägarna
fördelar sig procentuellt över
vägtyperna. Kartan i figur 26 visar
fördelningen över landet av vägtyp 1–
3. Det framgår av kartan att vägtyp 1
endast förekommer i Stockholm,
Göteborg och Malmö och att vägtyp 2
och vägtyp 3 förekommer i hela landet.
Tabell 3 Redovisning av väglängder i kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för vägtyperna.

Vägtyp

Benämning av vägtyp

Vägtyp 1

Vägar i storstadsområden

Vägtyp 2

Vägar som bildar större
sammanhängande stråk

Vägtyp 3

Längd (km)

Procent
480

0,5

8 000

8,1

Vägar för dagliga resor och
arbetspendling

20 000

20,3

Vägtyp 4

Övriga för näringslivet viktiga vägar

29 760

30,2

Vägtyp 5

Vägar som är viktiga för landsbygden

4 230

4,3

Vägtyp 6

Övriga vägar

36 030

36,6

98 500

100

Totalt

Trafikverket har beskrivit det nuvarande tillståndet i anläggningen i det inriktningsunderlag
som redovisades till regeringen i november 2020. I inriktningsunderlaget framgår att
tillståndet på det statliga vägnätet gradvis har försämrats under en längre tid som en följd av
att medelstilldelningen inte har varit i paritet med de ökade behoven. De ökade behoven
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beror bland annat på mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av
väg- och brokonstruktioner som en följd av att de uppnått sin tekniska livslängd, ökade
trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Tillsammans bidrar det till ett
ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet.
De tilldelade medlen är inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på
vägnätet. Det funktionella tillståndet på vägen (vägytan) som trafikanten möter kommer
dock att kunna upprätthållas under början av planperioden för samtliga vägtyper, förutom
på övriga vägar (vägtyp 6) där det kommer bli en fortsatt försämring som successivt ökar
under planperioden.
De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att vägytans tillstånd kan upprätthållas även
på längre sikt för vägtyp 1–3 (vägar i storstadsområden, vägar som bildar större
sammanhängande stråk och vägar för dagliga resor och arbetspendling). Det sker främst
via rekonstruktioner av vägunderbyggnaden på de allra sämsta delarna och ett utökat både
förebyggande- och avhjälpande beläggningsunderhåll. Det funktionella tillståndet på övriga
för näringslivet viktiga vägar förväntas även kunna upprätthållas med stöd av ett utökat
avhjälpande underhåll och positiva synergieffekter från bärighetssatsningen.
En fortsatt satsning på avvattning i förebyggande syfte och ett utökat avhjälpande underhåll
kommer att bidra till att vägytans tillstånd blir oförändrad för vägar som är viktiga för
landsbygden i så stor utsträckning som möjligt. De lågtrafikerade vägarna inom övriga
vägar (vägtyp 6) kommer dock generellt att få ett successivt försämrat tillstånd under
planperioden. Det kommer därför totalt sett bli fler vägar som kommer få en avvikelse mot
underhållsstandarden, men vägarna ska inte tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för
lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar av
året.
Under planperioden kommer vägarnas underbyggnad, där tillståndet inte direkt upplevs av
trafikanten, långsamt att försämras för vägar i storstadsområden, vägar som bildar större
sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och arbetspendling. Nedbrytningen ökar
som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras
och att åtgärderna i en del fall kommer att bli mer fokuserade på att upprätthålla det
funktionella tillståndet. För vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar
kommer en snabbare tillståndsförsämring av underbyggnaden att ske under planperioden.
Det kommer även ske en snabbare försämring av underbyggnaden på övriga för
näringslivet viktiga vägar men bärighetssatsningen bidrar till att försämringen inte blir
lika stor som på vägtyp 5 och 6. Utvecklingen kommer att påverka framtida generationer i
form av ett växande reinvesteringsbehov.
Nedan följer en redovisning av vägtyperna och förslagets effekter per vägtyp, där
bedömningen av effekterna för enskilda vägar med statligt driftbidrag är att de ska ha
liknande funktionalitet som för de mest perifera delarna av det statliga vägnätet (vägtyp 6).
De namngivna reinvesteringarna är främst kopplade till vägtyp 2.
Vägtyp 1 – Vägar i storstadsområden
Åtgärder som planeras under planperioden bidrar i första hand till att upprätthålla dagens
funktionalitet. Det sker exempelvis genom att beläggningsåtgärder prioriteras på
storstadsvägarna för att upprätthålla en stabil tillståndsutveckling. Viktiga prioriteringar är
åtgärder som bidrar till att minska buller och förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena
samt att underhålla cykelvägar för att bidra till ett ökat aktivt resande.
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Flertalet av de komplexa vägtunnlarna i storstäderna är idag 10–15 år gamla, vilket innebär
att tekniska installationer och system kräver omfattande reinvesteringar. Under
planperioden kommer omställbara skyltar, styrsystem, nödtelefoni, motorvägssystem och
brandlarmsystem att bytas ut i de flesta tunnlarna. På Essingeleden pågår utbyte av det
befintliga motorvägskontrollsystemet som övervakar och styr trafik och trafikinformation,
eftersom systemet närmar sig sin tekniska livslängd.
Under planperioden kommer arbetssätt för effektivare underhåll i storstäderna att
utvecklas. Det handlar exempelvis om arbetssätt för att planera in tider för
underhållsarbeten när sträckor eller körfält ändå är avstängda, och införande av tidsstyrt
underhåll på delar där det är svårt och mycket trafikstörande att utföra akut underhåll.
Vägtyp 2 – Vägar som bildar större sammanhängande stråk
En stabil tillståndsutveckling på vägnätet och avvattningsåtgärder i förebyggande syfte
prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens funktion. Det kommer att
avsättas större resurser än dagens nivå i planen för att åtgärda akuta skador på främst
vägtrummor under höga vägbankar på det högtrafikerade vägnätet, vilket bidrar positivt till
robusthet och tillgänglighet. Åtgärder som förbättrar kapaciteten till en högre bärighetsklass
sker via bärighetssatsningen (avsnitt 6.1.3) som omfattar förstärknings- och
framkomlighetsåtgärder på vägnätet.
Flera motorvägar och andra mittseparerade vägar har passerat sin tekniska livslängd, och en
större satsning på reinvestering av dessa vägsträckor kan av kostnadsskäl inte prioriteras i
planförslaget. Det medför successivt ökade beläggningskostnader under planperioden. I
planförslaget prioriteras fem namngivna sträckor där behoven är som allra störst (se Tabell
4 i avsnitt 6.1.4 ). För att hantera problemet på de övriga prioriterade vägsträckorna
kommer punktinsatser på kortare sträckor att utföras där behoven är som störst.
Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa
byggnadsverkens nedbrytningstakt. Flera av de stora broarna med underhållsbehov finns på
detta vägnät. Under planperioden planeras flera stora åtgärder som är förhållandevis
kostsamma.
Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard. Underhåll av
vägräcken, vägmarkering och vägräffling är åtgärder som prioriteras för att upprätthålla
trafiksäkerhetsstandarden.
Vägtyp 3 – Vägar för dagliga resor och arbetspendling
Beläggning och avvattning prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens
funktion. Det kommer även att ske mindre kapacitetsförbättringar via bärighetssatsningen.
För denna vägtyp är det främst broar som är viktiga för näringslivets transporter som
kommer att förstärkas, eftersom bedömningen är att de flesta vägarna klarar en ökad
belastning från tyngre fordon.
Det kommer att saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i trum- och dikestillstånd
inom denna vägtyp. De mest akuta skadorna på främst vägtrummor under hög vägbank och
under mötesseparerade vägar kommer att tas om hand så kostnadseffektivt som möjligt.
Åtgärdskostnaden för till exempel ett trumbyte blir avsevärt högre vid en akut åtgärd än om
trumbytet kan ske planerat med annan metod, exempelvis med så kallad relining.
Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa
byggnadsverkens nedbrytningstakt. Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av
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brodelar och ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron.
Åtgärderna säkerställer att dagens funktion kan upprätthållas under planperioden.
Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard, vilket
innebär att åtgärder som underhåll av vägräcken, vägmarkeringar och vägräffling
prioriteras.
Vägtyp 4 – Övriga för näringslivet viktiga vägar
Denna vägtyp består av både belagda vägar och grusvägar. De planerade
underhållsåtgärderna bidrar till att standarden på stora delar av denna vägtyp blir
oförändrad. Vissa delar kommer att få en förbättrad standard via bärighetssatsningen.
Bärighetsåtgärder kommer att bidra till en kapacitetsförbättring, vilket sker via
förstärkningsåtgärder av väg- och brokonstruktioner och andra åtgärder som främjar
framkomligheten för tung trafik på vägnätet.
Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar. Det saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i
trum- och dikestillstånd. Brister som kan ha stor påverkan på tillståndet i vägsystemet
behöver prioriteras, exempelvis akuta skador på vägtrummor under höga vägbankar.
Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av brodelar och ommålning, det vill
säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. Underhållsåtgärderna i planen bidrar till
att upprätthålla dagens funktion. Bärighetssatsningen kommer att ge positiva synergier för
tillståndet på vägbroarna, eftersom flertalet broar kommer att upprustas för att klara den
nya belastningen.
Vägtyp 5 – Vägar som är viktiga för landsbygden
Lågtrafikerade vägar som är särskilt viktiga för framkomligheten och tillgängligheten på
landsbygden ska prioriteras under planperioden. Tillståndet kommer inte att förbättras
under planperioden men detta vägnät kommer att prioriteras bland de lågtrafikerade
delarna av vägnätet. Det är främst en ökning av det avhjälpande underhållet som kommer
att bidra till att framkomligheten och robustheten ligger på en acceptabel nivå.
Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar.
Vägtyp 6 – Övriga vägar
Prioriteringen av åtgärder kommer att påverka tillståndet för de lågtrafikerade vägarna.
Beroende på åtgärd kommer en del vägar att få ett förbättrat tillstånd medan en större del av
vägarna får en försämring. Det innebär att risken för mindre störningar och temporära
restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Där tillståndet försämras behöver
det avhjälpande underhållet öka för att säkerställa framkomligheten när störningar
uppkommer. Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar.
Enskilda vägar
Många enskilda vägar byggdes mellan 1950 och 1970 eller tidigare. Tillståndet och
underhållsbehovet på dessa vägar liknar behoven på de allra mest lågtrafikerade statliga
vägarna, där behoven för både vägar och broar är stora och kommer att öka i framtiden. I
planförslaget föreslås bidraget till enskilda vägar med statsbidrag ligga i paritet med
föregående plan, med syftet att det ska gå att upprätthålla en liknande standard som för de
mer lågtrafikerade delarna av det statliga vägnätet.
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6.1.3.

Bärighetssatsning

Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder i vägsystemet som syftar till att vägen
ska klara en tyngre belastning och inte riskera en onormalt hög nedbrytningstakt. Framför
allt sker det i form av förstärkning av broar eller vägar, men det kan även inkludera åtgärder
för att klimatanpassa väganläggningen vilket bland annat innebär att göra den mer robust
mot högre vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker.
Bärighetssatsningen syftar främst till att kunna utvidga BK4-vägnätet men även till att
upprätthålla en god framkomlighet året runt för tung trafik och till att klimatanpassa
vägnätet. Den totala satsningen på bärighetsåtgärder på vägar är 18,2 miljarder kronor och
inriktningen under planperioden är följande.


Successiv upplåtelse av ett vägnät för den nya bärighetsklassen BK4,
med tyngdpunkt på Strategiskt vägnät för tyngre transporter. Satsningen ska
bidra till att de strategiskt utpekade vägarna för tung trafik successivt kan upplåtas
för BK4 i hela Sverige. Vidare ska satsningen bidra till att de viktigaste godsstråken
för tung trafik, inklusive de viktigaste vägarna för den areella näringen, kan upplåtas
för den nya bärighetsklassen.
I planförslaget föreslås därför en satsning på cirka 10,2 miljarder kronor för att
anpassa vägnätet så att det klarar den högre belastningen. Målet är att:
o
o

fullfölja nuvarande plan och upplåta uppemot 70–80 procent av de vägar
som är viktigast för näringslivet för BK4 till år 2029
fortsatt satsa på BK4 med målet att kunna upplåta uppemot 80–90 procent
av det strategiska vägnätet för tyngre transporter under planperioden.

Satsningen ska baseras på samhällsekonomiska principer och prioriteringen
kommer att genomföras i dialog med näringslivet och andra berörda aktörer för att
få ut så stora samhällsnyttor som möjligt.


Framkomlighet året runt för tung trafik – en satsning som syftar till att
vägarna i så stor utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året
runt, det vill säga att minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner.
I planförslaget föreslås en satsning på cirka 6,5 miljarder kronor. Satsningen
förväntas bidra till att upprätthålla en hög tillgänglighet för tyngre trafik året runt.
Satsningen motiveras med att klimatpåverkan även fortsättningsvis kommer att
bidra till ökade problem med tjällossning och att effekten av ännu tyngre
transporter medför en ökad risk för fler restriktioner om inte åtgärder vidtas.



Riskreducerande åtgärder i vägsystemet på hela det statliga vägnätet
handlar om förbättringsåtgärder i vägsystemet som genomförs för att öka
robustheten i vägtransportsystemet.
I planförslaget föreslås en satsning på cirka 1,5 miljarder kronor för att minska riskoch sårbarheten i vägsystemet som en följd av klimatförändringar. Satsningen syftar
till att anpassa infrastrukturen för klimatpåverkan och därmed bidra till högre
tillförlitlighet och ökad robusthet i vägsystemet.

6.1.4.

Namngivna reinvesteringar

Tabell 4 visar de namngivna reinvesteringarna under planperioden. Reinvesteringar i broar
samt utbyte av motorvägskontrollsystem på Essingeleden är pågående åtgärder som slutförs
i början av planperioden. Reinvestering i vägsträckor är nya åtgärder som kan påbörjas
några år in i planperioden och genomförs på äldre motorvägar och andra mötesseparerade
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vägar för att bidra till att kunna behålla en oförändrad funktionalitet på vägnätets
högtrafikerade delar. Kostnaden för de fem namngivna vägsträckorna uppgår till cirka
2,7 miljarder kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns
en mer fullständig reinvesteringsplan.34
Reinvesteringarna som prioriteras är på sträckor där det blir onormalt stora underhålls- och
trafikantkostnader med att fortsätta att utföra enbart förebyggande underhåll, eller göra
punktvisa reinvesteringar. Samtliga reinvesteringar behöver projekteras och för vissa kan
även en särskild trafikutredning krävas. I vilken ordning reinvesteringarna utförs kan
komma att bero på hur de kan samplaneras med andra pågående objekt.

Tabell 4 Namngivna (>300 miljoner kronor) reinvesteringar på väg.

2025–
2027

2028–2033

Reinvestering

E4

ITS Essingeleden

X

E4

Bro över Kalix älv vid Kalix

X

E22

Bro över Helge å Kristianstad

X

222

Skurubroarna

X

841

Stäketbron

X

263

Erikssundsbron

X

E22

Yttre ringvägen Malmö,
motorväg (betongväg)

13,5

X

X

E4

Ölmstad–Huskvarna, motorväg
(södergående körriktning)

14,7

X

X

E4

Östergötland Linköping–
Norrköping, motorväg (åtgärd i
en körriktning)

26,7

X

X

E6

Getinge–Falkenberg, motorväg
(betongväg med körfält i
vardera körriktning)

23,3

X

X

E18

Länsgräns–TPL Jakobsberg,
motorväg

13,4

X

X

6.1.5.

Längdkm

2022–
2024

Vägnr.

X

Effekter på leveranskvalitet

I tabell 5 nedan redovisas bidraget från vidmakthållande väg till leveranskvaliteter under
planperioden. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån vad som bedömts rimligt
att uppnå inom givna ekonomiska ramar.
Under första delen av planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i
princip att vara oförändrad. För de mer högtrafikerade vägarna kommer funktionaliteten
även att kunna upprätthållas under andra delen av planperioden (gäller vägtyp 1–3). Under
andra halvan av planperioden kommer det dock att bli försämringar på vägtyp 4–6. Det

34
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innebär att vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar kommer få
ett sämre tillstånd och robusthet under andra halvan av planperioden, men till viss del även
övriga för näringslivet viktiga vägar. Det försämrade tillståndet kommer även att i viss
utsträckning påverka kapaciteten, punktligheten och användbarheten på vägtyp 5 och 6, det
vill säga vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar.
En fortsatt satsning på en ny högre bärighetsklass kommer att bidra till ökad kapacitet på
vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och
arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar under planperioden. Åtgärder för
att minska buller, ökat aktivt resande och förbättrad luftkvalitet i framför allt storstäder
bidrar positivt till leveranskvaliteten miljö och hälsa.
Trafiksäkerhet är en viktig faktor vid prioritering av underhållsåtgärder och Trafikverket
kommer därför fortsatt att upprätthålla en hög nivå på trafiksäkerheten på hela det statliga
vägnätet. Det innebär bland annat vinterväghållning och sidoområdesskötsel, liksom skötsel
av vägutrustning såsom att säkerställa vilt- och renstängsels funktion för att undvika
kollisioner med vilt och renar. Dessutom finns en stor potential att påverka trafiksäkerheten
med anpassad vägmarkeringsstandard utifrån nya fordons möjligheter att positionera sig på
vägen.
Insatser för att minska utsläppen av växthusgaser görs generellt över vägnätet, eftersom det
bland annat kommer att ställas allt hårdare krav vid upphandling av entreprenörer för att
minska utsläppen. Trafikverket arbetar även kontinuerligt med energieffektivisering vid val
av åtgärd, exempelvis ska klimatkalkyler upprättas i samband med reinvesteringar för att
rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett klimatperspektiv. En satsning på att ersätta en del av
Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna eller elektrifierade kommer att ge
positiva klimateffekter.

Tabell 5 Utvecklingen av leveranskvaliteterna under planperioden jämfört med 2021 års nivå.

Leverans-

Vägtyp 1

Vägtyp 2

Vägtyp 3

Robusthet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Kapacitet

Oförändrad

Förbättrad

Förbättrad

Förbättrad

Punktlighet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Trafiksäkerhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Användbarhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

kvalitet

Miljö och
hälsa

Något

Något

förbättrad

förbättrad

Vägtyp 4

Vägtyp 5

Något

Något

sämre

sämre

Vägtyp 6

Sämre

Något

Något

sämre

sämre
Något
sämre

Klimat1
Notering: 1 Klimateffekter är svårt och inte lämpligt att fördela över vägtyper och geografi.
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Robusthet
I tidigare avsnitt framkommer att tillståndet för vägnätet kommer att försämras över
planperioden även om en stor del av funktionaliteten kan hållas oförändrad med hjälp av
avhjälpande underhåll. Robustheten kommer att försämras på övriga för näringslivet
viktiga vägar, vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt på övriga vägar. På
övriga delar av vägnätet kommer vissa delar att förbättras och andra att försämras, men
överlag är bedömningen att den är oförändrad över planperioden för vägtyp 1–3.
Kapacitet
I storstadsområdena kommer det att ställas krav på effektivare trafikledning och
informationshantering för att möta ökade trafikvolymer och leverera nuvarande kapacitet,
samt minimera ofrånkomliga kapacitetsnedsättningar i samband med incidenter och
utförandet av underhåll. Det kan bland annat innebära att planerat underhåll kan
genomföras under tider på dygnet när trafiken är som lägst.
Under planperioden ska bärigheten förbättras, och prioriterade delar av vägnätet kommer
att kunna upplåtas för den högsta bärighetsklassen, BK4. De prioriterade delarna kommer
främst att innefatta vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga
resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar. Vilka prioriterade delar
av vägnätet som ska inkluderas i satsningen arbetas fram i dialog med näringslivet och
andra berörda parter. Vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar
kommer sannolikt att få både fler och större avvikelser mot underhållsstandarden och ökade
restriktioner för tung trafik vid extrema väderförhållanden.
Punktlighet
En god förutsägbarhet gällande restider följer av att verksamheten säkerställer funktionen
på anläggningar som påverkar res- och transporttider samt anläggningar som leder och
informerar trafikanter. Anläggningar som används för att leda och styra trafik återfinns
främst i storstadsområden och i vissa större tätorter.
Planen är att förutsägbarheten ska ligga på nuvarande nivå för hela vägnätet under
planperioden. Det bygger på att en viss nivå av trafikledning tillhandahålls och att
möjligheter till omledning av trafik samt generell standard på vägnätet upprätthålls. Det
kommer även att krävas en förbättrad förmåga för trafikstyrning och informationshantering
för att klara av att upprätthålla förutsägbarheten i storstadsområden, i takt med att trafiken
ökar. Åtgärder i form av mer ”lappa och laga”, avhjälpande underhåll, och åtgärder som
säkrar funktionen på kort sikt kommer dock att medföra ökade störningar för trafikanterna.
Trafiksäkerhet
Under planperioden ska trafiksäkerheten i vägsystemet fortsatt ligga på en hög nivå och det
systematiska förbättringsarbete ska fortsätta, bland annat när det gäller säkra arbetsplatser
och att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen bidrar till i förbättringsarbetet.
Den höga trafiksäkerhetsnivån bibehålls genom att anläggningen har rätt funktion, vilket
exempelvis kan göras via besiktningsverksamheten eller med hjälp av mer digitala
kontrollsystem i komplexa anläggningar. Det kan handla om att säkerställa att delar av
anläggningen såsom ren- och viltstängsel, vägräcken och trafikkameror har rätt funktion,
men även att rätt åtgärder görs på rätt plats i rätt tid. Digitaliseringen ger möjligheter till
förbättrade systemstöd som bidrar till att verksamheten blir effektivare. Exempelvis skulle
användningen av realtidsdata i beslutsstödsystemen vid halkbekämpning kunna minska
antalet olyckor.
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Användbarhet
Planförslaget bidrar till att användbarheten blir oförändrad på större delen av vägnätet över
planperioden. Användbarheten påverkas av tillståndet på de anläggningar som används av
specifika kundgrupper, och målet över planperioden är att bevara dessa anläggningar på
dagens nivå. Det kommer dock att ske vissa försämringar på de lägst trafikerade delarna av
vägtyp 6, där exempelvis åtgärder i sidoområden och utbyte av skyltar kan komma att
förskjutas över tid.
Det finns även en ambition att höja drift- och underhållsstandarden på begränsade delar av
cykelvägnätet för att bidra till ökad cykling. Satsningen kommer ske på delar där det är
samhällsekonomiskt lönsamt med en standardhöjning och i vissa fall i samband med andra
satsningar på cykelvägar, såsom förbättringar och nybyggnation.
Miljö och hälsa
Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar, som sjöar
och vattendrag, artrika vägkanter, alléer med mera som finns och bidra till att de externa
effekterna från vägtransportsystemet på miljö och hälsa ligger inom ramen för de riktlinjer
som är angivna.
Det finns dock en viss eftersläpning även för underhållet av miljötillgångar. Trafikverket
kommer att systematiskt kartlägga dem med ambitionen att kunna återta en viss del av de
brister som finns. En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett
sådant prioriterat område. Satsningen riktar sig speciellt till att hantera invasiva arter som
påverkar den biologiska mångfalden inom vägområdet.
Klimat
Inom klimatområdet satsar Trafikverket på att minska utsläppen från verksamheten, bland
annat genom att satsa på avvattningsåtgärder på väg som bidrar till längre
åtgärdsintervaller, krav i upphandlingar exempelvis vad gäller utsläpp från
entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar Trafikverket även
kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, till exempel ska klimatkalkyler
upprättas i samband med reinvesteringar för att rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett
klimatperspektiv. En stor del av den forskning som bedrivs syftar till att transportsystemet
ska kunna bidra till att klimatmålen uppnås.
Trafikverkets färjerederi släpper årligen ut cirka 33 000 ton koldioxid på de leder som ingår
i det statliga uppdraget. I relation till transportsektorns totala utsläpp är denna del liten,
men om Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 behöver utsläppen minska för
färjeverksamheten på längre sikt. En satsning på cirka 1 miljard kronor under planperioden
för att påbörja ersättning av Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna färjor och
elektrifiering kommer att ge positiva klimateffekter. Det kommer att krävas en fortsatt
satsning i framtiden för att nå målet, vilket behöver hanteras i kommande planrevideringar.
Under planperioden ska i första hand dagens standard upprätthållas i hela vägsystemet. Det
säkerställs via tydliga skötselbeskrivningar och ett mer systematiskt uppföljningsarbete. I
framför allt storstadsområden och större tätorter finns en potential att förbättra såväl miljön
som hälsan, genom att bidra till att minska buller och förbättra luftkvalitet. En fortsatt
satsning på underhållet av cykelvägar, längs de statliga vägarna, som används året om för att
bidra till ett aktivt resande kommer även prioriteras. Behovet av förbättringar gäller främst
vintertid. Exempel på frekvent använda cykelvägar är i anslutning till storstäder och på
universitets- och högskoleorter. Vid planering av underhållsåtgärder ska förbättrad
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luftkvalitet och funktionaliteten på bullerreducerande egenskaper i större tätorter
prioriteras.
6.1.6.

Samhällsekonomiska effekter

De samhällsekonomiska beräkningarna för väg är uppdelade i tre delar: belagd väg,
byggnadsverk och bärighetshöjande åtgärder. Effektbedömningarna för vägunderhåll
omfattar emellertid inte hela Trafikverkets anslag för vägunderhåll. Effektbedömningar för
att värdera underhållsinsatser i exempelvis infrasystem, vägutrustning och sidoområden
saknas. För byggnadsverk är beräkningarna uppbyggda utifrån att en jämförelse görs mellan
en optimal strategi ur ett livscykelperspektiv och en alternativ strategi där åtgärden förskjuts
i tid.
De samhällsekonomiska kalkylerna för belagd väg visar på att planförslagets åtgärder för det
belagda vägnätet är samhällsekonomiskt lönsamt. Kalkylerna visar även att samhällsnyttan
skulle bli högre om dagens tillstånd skulle vara oförändrat under planperioden. Det skulle
dock inte nödvändigtvis ge lika hög avkastning per satsad krona, eftersom det främst är
åtgärder på lägre trafikerade delar av vägnätet som tillkommer. Vidare visar kalkylerna att
en högre reinvesteringsnivå på broar skulle ge en högre samhällsnytta, främst som en följd
av att åtgärderna blir mer långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva. Varje ytterligare
skattekrona som läggs på en optimal underhållsstrategi ur ett livscykelperspektiv skulle ge
nyttor som uppgår till 1,44 kronor.35 Slutligen finns det även tidigare samhällsekonomiska
analyser som nyttjats för de delar av bärighetsanslaget som är relaterade till BK4. De
tidigare analyserna indikerade att en utbyggnad av hela det tidigare BK1-vägnätet skulle ge
tillbaka 2,5 kronor per satsad skattekrona.
6.1.7.

Övriga effekter

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna
med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras, och ambitionen med planen är att
kunna behålla standarden på dessa delar av vägnätet (vägtyp 1–3). Ambitionen är även att
kunna leverera en acceptabel standard på det mer perifera vägnätet för att göra det möjligt
att bo och leva i hela landet. Utgångspunkten är att tillståndet ska vara sådant att lätt trafik
ska fungera även på de mest perifera delarna av vägnätet men att hastigheten kan behöva
anpassas på vissa sträckor under delar av året.
Det är inte bara personresorna som ska fungera i hela landet. Det är också viktigt att
näringslivets transporter fungerar effektivt för landets möjlighet till en fortsatt utveckling
och tillväxt och därmed för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Bärighetssatsningen
kommer att bidra till en ökad kapacitet och robusthet i vägsystemet som en följd av att en
allt större del av vägnätet klimatanpassas och får en högre bärighet. Det sker även en ökad
satsning på att tunga transporter ska kunna framföras på vägnätet året runt. Ambitionen är
att åtminstone kunna upprätthålla dagens nivå på framkomlighet, trots den påverkan
klimatförändringarna har på vägnätet med allt fler och längre tjällossningsperioder.
Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att väg- och järnvägssystemet ska vara
tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar detta genom att säkerställa en viss
funktionalitet i hela systemet. Det innebär att upprätthålla funktionaliteten på allt från det
mest högtrafikerade nätet till gång- och cykelvägar. Det är framför allt kritiskt vintertid där
det är viktigt med en effektiv snöröjning, speciellt vid bytespunkter i systemet, det vill säga
stationer, busshållplatser, cykelvägar till och från stationshus och färjeterminaler med mera.
35

Observera att detta inte är en nettonuvärdeskvot, den går alltså inte att jämföra med NNK för
övriga teknikslag.

82 (224)

625

Trafikverket strävar även efter att arbeta ekonomiskt hållbart men generellt kommer
andelen avhjälpande underhåll att öka under planperioden för att i så hög utsträckning som
möjligt klara av att leverera den funktionalitet som efterfrågas. Ambitionen är dock att de
allra mest akuta reinvesteringsbehoven på högtrafikerade delar av vägnätet kommer att
omhändertas. Generellt kommer dock planen att bidra till mer kortsiktiga åtgärder som är
mindre optimala ur ett livscykelperspektiv, med följden att behoven för vidmakthållande på
väg successivt kommer att öka. De förväntade effekterna från digitaliseringens möjligheter
och uppbyggnaden av en så kallad digital tvilling kommer att bidra till ett framtida
underhåll som är mer effektivt, kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga
upp den verksamheten och säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt
som möjligt.
6.1.8.

Ekonomisk sammanställning

Tabell 6 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av väg under
perioden 2022 – 2033.

Tabell 6 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av väg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor.

Väganläggningar

IT

Trafikledning

Färja

Övrigt Summa

Ramar

Drift och underhåll av
vägar,
varav:
Reinvestering
Underhåll

18 000
111 500

18 000
800

112 300

Övriga kostnader inom
underhållsverksamheten
Drift

7 600
3 300

5 100

3 600 11 200

7 600
23 200

Forskning och
innovation

2 300

Bärighet och tjälsäkring
av vägar

18 200

Bidrag för drift till
enskilda vägar

14 000

Civil beredskap

1 400

Totalt

1 400
197 000

Väganläggningen
På väganläggningar utförs reinvesteringar, det vill säga utbyten eller upprustning av
väganläggningen där grundsyftet är att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion.
Utöver själva produktionskostnaderna ingår även andra kostnader som kan hänföras direkt
till den enskilda reinvesteringen, exempelvis projekteringskostnader och kostnader för
byggledning.
I underhåll ingår förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder samt övrig skötsel av
anläggningen som exempelvis supportavtal, larmavtal, städning av rastplatser och
bevakning. Till förebyggande underhållsåtgärder räknas även besiktningar och
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tillståndsmätningar. I kostnaden ingår åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som
beställare av underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och
leveransuppföljning.
Drift av väganläggningen avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i
anläggningen som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av
vägförbindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, tele- och
radiokommunikation och teletransmission. Där ingår också reglering av broar.
Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen
(prop. 2020/21:30). Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är
relaterad till vidmakthållande av väg omfattar åtgärder för 1,4 miljarder kronor för
planperioden. I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet,
bemanning av beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk
säkerhet, utbildning och övning samt beredskapsmaterial.
It-anläggningen
Kostnader för it-anläggningen innefattar underhåll och den operativa driften av itinfrastrukturen för vägsystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer,
teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt
verksamhetsutveckling.
Trafikledning
I kostnaden för trafikledning ingår den operativa driften av trafikledningscentraler,
förvaltning, tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling.
Färja
Kostnader för färjeverksamheten innefattar drift och underhåll av färjor och färjelägen,
räntor och amorteringar för nyinvesteringar och konverteringar.
Övrigt
De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt
hänförbara till att förvalta väganläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder,
exempelvis förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier,
miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och
normering av underhåll och vägnätet.

6.2.

Vidmakthållande av järnvägar

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet som består av
cirka 14 200 kilometer spår och cirka 11 000 spårväxlar, där cirka 84 procent av spåren är
elektrifierade. Det finns även cirka 4 550 järnvägsbroar, 7 000 plankorsningar med
tillhörande vägskyddsanordningar och över 500 stationer längs det statliga järnvägsnätet.
Järnvägssystemet innefattar även elkraftsystem, tunnlar, signalställverk, it- och
telekominfrastruktur samt system för trafik- och driftledning som kräver drift och
underhåll.
Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela
järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, det vill
säga att banorna som trafikeras idag även kan trafikeras i framtiden. Trafikverkets
långsiktiga mål är att ur ett livscykelkostnadsperspektiv skapa rätt kombination av
förebyggande och avhjälpande underhåll och att styra mot en ökad andel förebyggande
underhåll.
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Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersatta underhållet på några av de
högst trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och
säkerställa en hög funktionalitet för de fyra särskilt utpekade transportflödena: Västra
stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), norra
godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). Dessa är utvalda i
branschsamverkan som några av Sveriges viktigaste transportflöden.
I inriktningsunderlaget som rapporterades till regeringen beskriver Trafikverket det
nuvarande tillståndet i anläggningen och konstaterar att järnvägsanläggningens tillstånd
sammantaget under lång tid har försämrats. Försämringen beror på att den
anläggningsmassa som har uppnått sin tekniska livslängd inte har kunnat återställas i
tillräcklig takt.
Trafikverket arbetar med att förlänga den funktionella livslängden och kan göra det genom
att förbättra kunskapen om anläggningens nedbrytning. I kombination med exempelvis
automatisering av tillståndsövervakning och tillståndsanalyser, kommer Trafikverket att
kunna bli mera träffsäkert i valet mellan förebyggande åtgärder, mindre utbyten,
reparationer och större reinvesteringar. Utbytesbehovet är dock stort inom flera teknikslag
och ökar framför allt mot slutet av planperioden. Som exempel kan nämnas att Trafikverket
i regeringsuppdraget om översyn av ERTMS anger att fibernätet behöver uppdateras. Det
handlar dels om att ersätta befintlig fiber som passerat sin tekniska livslängd, dels om att
utöka den nuvarande omfattningen. I de fall utbyte av befintlig fiber krävs i snabbare takt än
vad utrullningen av ERTMS kräver, kan det betraktas som ett vidmakthållande.
Under planperioden kommer järnvägssystemet att växa i och med att ett antal
järnvägsanläggningar tas i bruk. Exempel på tillkommande anläggningar är
Varbergstunneln (dubbelspår), Ängelholm–Maria (dubbelspår), Hallsberg–Degerön
(dubbelspår), Värnamo–Jönköping/Nässjö och Lund (Högevall)–Flackarp.
De tillkommande anläggningarna beräknas generera drift- och underhållskostnader på cirka
1 miljard kronor under planperioden. De tillkommande anläggningarna påverkar dock inte
reinvesteringsbehovet under planperioden. Däremot medför de en ökning av drift- och
underhållskostnaderna, både för att anläggningsmassan ökar och för att nya anläggningar
oftast medför mer komplexa tekniska lösningar med kortare livslängd.
6.2.1.

Prioriteringsprinciper

Åtgärdsplanen för vidmakthållande av järnväg är framtagen på samhällsekonomiska
grunder och utifrån att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. De
prioriteringsgrunder som Trafikverket följer inom underhållsverksamheten under
kommande planperiod utgår anläggningens användning och funktion i järnvägssystemet
vilket reflekteras i de prioriterade transportflödena och bantyperna36. Bantyperna beskrivs i
avsnitt 6.2.3.
Särskilda principer vid prioritering av underhålls- och reinvesteringsåtgärder vid
medelsbrist för järnvägssystemet är följande:


Grundläggande funktioner för framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet och miljö ska
säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet.

36

Trafikverket har åtta olika bantyper, varav två är olika typer av bangårdar. För en närmare
beskrivning, se Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226.

85 (224)

628



Satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och reparationer för att
öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.

Under planperioden gäller följande prioritering:


Fortsatt satsning på de fyra särskilt utpekade transportflödena för att öka
robustheten, med fortsatt fokus på i första hand Malmbanan men även norra
godsflödet Hallsberg–Luleå i slutet på planperioden.



Dagens funktionalitet upprätthålls på de ytterligare tio utpekade transportflödena
samt banor i storstadsområden, banor som bildar större sammanhängande stråk
och banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. På dessa flöden
ligger fokus på att upprätthålla dagens hastighet och bärighet.



För banor för dagliga resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga
banor kan det förekomma temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar.
Fokus ligger på nödvändigt underhåll för att säkerställa grundläggande
funktionalitet.



För rangerbangårdar är ambitionen att upprätthålla dagens funktion i Hallsberg och
Malmö samt att återställa funktionen på Sävenäs. För övriga rangerbangårdar avser
Trafikverket att ta fram underlag inför kommande planrevidering.



Namngivna reinvesteringar under första halvan av planperioden ska genomföras om
det inte finns särskilda skäl som talar emot. Reinvesteringar under andra halvan av
planperioden kan komma att omprioriteras.
Figur 27 Prioriterade transportflöden

6.2.2.
Åtgärder och bedömd
tillståndsutveckling
Inom ramen för branschsamverkan har fjorton
transportflöden med både person- och godstrafik
pekats ut som viktiga. Av dessa transportflöden har de
fyra som redovisas i figur 27 pekats ut som särskilt
samhällsekonomiskt viktiga:


Luleå–Boden–Riksgränsen



Hallsberg–Luleå



Stockholm–Göteborg



Stockholm–Malmö.

I de fyra prioriterade transportflödena finns banor i
storstadsområden (bantyp 1), banor som bildar större
sammanhängande stråk (bantyp 2) och banor med
omfattande godstransporter och resandetrafik
(bantyp 3).
Den bedömda tillståndsutvecklingen till följd av
åtgärderna på de fyra särskilt utpekade
transportflödena och bantyp 1–6 beskrivs nedan.
Övriga transportflöden beskrivs i underlagsrapporten
om vidmakthållande.
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Luleå–Boden–Riksgränsen
I dag finns ett eftersatt underhåll längs stora delar av sträckan. Mellan Gällivare och Kiruna
trafikeras anläggningen med en trafiklast som högre än vad den en gång dimensionerades
för, vilket riskerar att påverka banans robusthet och kapacitet då nedbrytningen av
anläggningen sker betydligt snabbare än beräknat. Kontaktledningsstolparna är idag cirka
100 år gamla och kontaktledningshängverket cirka 25 år, och det finns ett stort behov av
upprustning.
De satsningar som planeras under planperioden är spår- och växelbyten på Malmbanan,
sträckorna Boden–Harrträsk och Gällivare–Råtsi, samt kontaktledningsupprustning på
sträckorna Boden–Murjek och Murjek–Gällivare. Även vilt- och renstängsel samt
bergunderhåll i bergskärningar är planerade. Broarna på Malmbanan belastas med en
trafiklast som är högre än vad de en gång dimensionerades för. Nya beräkningar visar dock
att de klarar dagens trafiklaster. Ett tiotal broar kommer att bytas ut och ett antal
förstärkningsåtgärder kommer att utföras på befintliga broar under perioden. Mycket av
reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av ERTMS.
Hallsberg–Luleå
Underhållet av banöverbyggnaden är eftersatt, vilket medför försämrad robusthet och
inskränkningar i trafiken. Åtgärdsbehovet är också stort för elsystemet på Stambanan
genom Övre Norrland. Det förekommer driftstörningar och ett betydande antal fel och
merförseningar37 är orsakade av elsystemet.
De satsningar som planeras under planperioden är kontaktledningsupprustning på
sträckorna Hallsberg–Frövi, Långsele–Vännäs och Bräcke–Långsele samt underhåll av
bergskärningar och riktade spårväxelbyten. Förutom underhåll kommer ett antal av broarna
på sträckan att bytas ut för att dagens funktion och robusthet ska vara oförändrad.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, vilket planeras ske efter denna planperiod. Den åldrande signalanläggningen och
eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en ökad risk för driftstörningar under
den andra halvan av perioden.
Stockholm–Göteborg
Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas
utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister kring Göteborgs
närområde när det gäller spår och växlar.
De satsningar som planeras under planperioden är riktade spårväxelbyten som genomförs
på flera områden längs transportflödet samt kontaktledningsupprustning mellan
Falköping–Olskroken, Järna–Sköldinge och Hallsberg–Sköldinge samt bergrensning och
förstärkning i bergskärningar. Station Stockholms södra har ett stort reinvesteringsbehov
inom byggnadsverk, där åtgärder på stationen och anslutande tunnlar planeras. De många
planerade och prioriterade åtgärderna längs flödet medför att det finns en risk att det kan bli
svårt att få tillräckligt mycket tider i spår för utförande utan att kapaciteten påverkas i allt
för stor omfattning.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, som förväntas starta på sträckan under senare delen av planperioden. Den

37

Merförseningar är förseningar över toleransnivåerna 5 minuter för persontrafik och 15 minuter
för godstrafik.
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åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en
ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden.
Stockholm–Malmö
Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas
utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister som kan påverka
robustheten. De reinvesteringar som har gjorts och som kommer att genomföras under
planperioden för spår och spårväxlar har inriktningen att säkerställa den långsiktiga
funktionaliteten och robustheten.
De satsningar som görs under planperioden på det utpekade transportflödet, är exempelvis
kontaktledningsupprustning Älmhult–Hässleholm och Katrineholm–Åby–Mjölby; ett antal
broar kommer att bytas ut eller byggas om, och dessutom utförs bergunderhåll, såsom
bergrensning och förstärkning i bergskärningar.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, som förväntas starta på sträckan under andra halvan av planperioden. Den
åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en
ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden.
6.2.3.

Effekt per bantyp

Järnvägen är indelad i åtta bantyper där bantyp 7 och 8 är någon form av bangårdar. Övriga
sex bantyper redovisas i tabell 7. Tillståndet på bantyperna är varierande men det som gäller
för alla bantyper är att genom en mix av basunderhåll, förstärkt underhåll och
reinvesteringar kommer ambitionen vara att kunna tillhandahålla en grundläggande
funktionalitet (framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, miljö) i järnvägssystemet.

Tabell 7 Redovisning av längden respektive andelen för trafikverkets bantyper, exklusive rangerbangårdar och övriga
bangårdar.

Bantyp Benämning av bantyp

Längd (spår-km)

Procent

1

Banor i storstadsområden

1 405

10

2

Banor som bildar större sammanhängande stråk

4 313

30

3

Banor med omfattande godstransporter och
resandetrafik

4 534

31

4

Banor för dagliga resor och arbetspendling

2 020

14

5

Övriga för näringslivet viktiga banor

1 463

10

6

Banor med ringa eller ingen trafik

311

2

De bantyper som ingår i något av de fyra särskilt utpekade transportflödena kommer under
planperioden att få ett förbättrat tekniskt tillstånd vilket bidrar till en generellt sett
förbättrad robusthet. Detta sker genom satsningar för att återställa det eftersatta
underhållet och fortsätta ta hand om resterande anläggning som uppnår sin livslängd under
perioden. Många banor som tillhör bantyp 1–3 ingår i dessa flöden, där de stora delarna
återfinns inom bantyp 2 och 3. Övriga banor inom bantyp 1–3 kommer att tas om hand
genom en mix av reinvesteringar och förstärkt underhåll för att banornas robusthet och
punktlighet ska förbli oförändrad. Under slutet av planperioden kommer en större del av
anläggningen att uppnå sin tekniska livslängd än vad som kan omhändertas, och det
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kommer att finnas viss risk för kortvariga driftstörningar. Tillståndet förväntas vara bättre
eller oförändrat efter planperioden.
För bantyp 4 och 5 och för bangårdar är tillståndet varierande. Vissa banor är i relativt bra
skick, medan andra har hastighets- och bärighetsnedsättningar eller risk för sådana. Vissa
av hastighetsnedsättningarna kommer att kunna åtgärdas i början av planperioden.
Majoriteten av de reinvesteringar som görs under perioden kommer dock att ha
inriktningen att säkerställa funktionaliteten på omledningsbanor för att upprätthålla
redundansen i järnvägssystemet. Grundläggande funktionalitet kommer att säkerställas
genom att så långt det är möjligt satsa på avhjälpande underhåll och förstärkt underhåll
med syfte att förlänga livslängden på äldre delar av anläggningen.
Nedan följer en redovisning av förslagets effekter per bantyp. Bedömningen är att bantyp 1–
3 kommer att få ett förbättrat tillstånd under planperioden. Bantyp 4 och 5 kommer att få
ett försämrat tekniskt tillstånd med följd att risken för temporära effekter på trafiken ökar
på vissa banor. För bantyp 6 kan inte grundläggande funktionalitet säkerställas, men för
tillfället trafikeras inte dessa banor.
Bantyp 1 – Banor i storstadsområden. De flesta banorna i storstadsområdena är redan
i början av planperioden i relativt bra skick. För de delar av bantypen som ingår i de fyra
särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten.
För de delar av bantyp 1 som ingår i de övriga tio utpekade transportflödena kommer
Trafikverket att verka för att upprätthålla funktionaliteten.
Bantyp 2 – Banor som bildar större sammanhängande stråk. De flesta banorna är
redan i början av planperioden i relativt bra skick. För de banor som ingår i de fyra särskilt
utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten genom
omfattande utbyten, vilket bidrar till en ökad robusthet och punktlighet. För övriga delar av
bantyp 2 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att verka för att
upprätthålla statusen, och under perioden 2026–2033 kommer fokus att vara att minska
risken för störningar i trafiken och därmed kunna bibehålla den funktionaliteten.
Bantyp 3 – Banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. Flera
banor har i början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. För de banor inom bantyp
3 som ingår i de fyra särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att satsa på att
återställa tillståndet och därmed öka robustheten.
För övriga delar av bantyp 3 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att
verka för att bibehålla funktionaliteten och under senare delen av perioden kommer fokus
att vara på att omhänderta eventuella risker för påverkan på trafiken. Under senare delen av
planperioden finns risk för en mindre påverkan på trafiken på övriga banor av bantyp 3,
eftersom en allt större andel av anläggningsmassan börjar uppnå sin tekniska livslängd.
Bantyp 4 – Banor för dagliga resor och arbetspendling. Många av banorna har i
början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar på
omledningsbanor är inriktningen att satsa på förebyggande underhåll i form av mindre
utbyten och reparationer och avhjälpande underhåll för att öka anläggningens livslängd och
skjuta större åtgärder på framtiden. Förväntade effekter är att robustheten försämras och
det finns en ökad risk för påverkan på trafiken och temporära hastighets- eller
bärighetsnedsättningar, framför allt på de mest lågtrafikerade banorna.
Bantyp 5 – Övriga för näringslivet viktiga banor. De flesta banorna har i början av
planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar är inriktningen
att vårda banorna och satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och
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reparationer för att öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.
Förväntade effekter är att robustheten försämras, och det finns en ökad risk för påverkan på
trafiken och temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar på vissa av de mest
lågtrafikerade banorna.
Bantyp 6 – Banor med ringa eller ingen trafik. Banor med ringa eller ingen trafik
prioriteras inte om inga särskilda skäl föreligger, eftersom de i princip är otrafikerade delar
av anläggningen. En ökad risk finns för temporära hastighetsnedsättningar på de mest
lågtrafikerade banorna.
Bantyp 7 – Rangerbangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort
eftersatt underhåll. Ambitionen är att upprätthålla dagens funktion på Hallsberg och Malmö
samt att återställa funktionen på Sävenäs (en upprustning ingår som en
reinvesteringsåtgärd i planförslaget). För övriga rangerbangårdar avser Trafikverket att ta
fram en utredning som underlag för kommande planrevidering.
Bantyp 8 – Övriga bangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort
eftersatt underhåll och här kommer grundläggande funktionalitet att upprätthållas.
6.2.4.

Namngivna reinvesteringar

Merparten av de planerade reinvesteringarna, cirka 90 procent, uppgår till strax under
100 miljoner kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns
en mer fullständig reinvesteringsplan.38 I tabell 8 redovisas större planerade reinvesteringar
med en bedömd kostnad på över 300 miljoner kronor. Reinvesteringar i tabell 8 som är
angivna under planperiodens andra hälft är preliminära och kan komma att omprioriteras.

38
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Tabell 8 Större (> 300 miljoner kronor) namngivna reinvesteringar på järnväg.

Stråk

Reinvestering

20222025

20262029

20302033

X

X

Bohusbanan

Uddevalla–Strömstad

Kontaktledning

Dalabanan

Uppsala–Sala–
Avesta/Krylbo

Spår- och växelbyte

X

X

Dalabanan

Uppsala–Avesta/Krylbo

Kontaktledning

X

X

Dalabanan

Siljansbanan

Kontaktledning

X

X

Godsstråket genom
Bergslagen

Hallsberg–Frövi

Kontaktledning

Godsstråket genom
Bergslagen

Örebro–Frövi

Spår- och växelbyte

X

Göteborg

Sävenäs

Rangerbangård

X

Jönköpingsbanan

Falköping–Nässjö

Kontaktledning

X

X

Kust till kustbanan

Hillared–Hestra

Spår- och växelbyte

X

X

Malmbanan

Boden–Harrträsk

Spår- och växelbyte

X

Malmbanan

Gällivare–Råtsi

Spår- och växelbyte

X

Malmbanan

Boden–Murjek,
Murjek–Gällivare,

Kontaktledning

X

X

Mälarbanan

Västerås–Kungsängen

Signalställverk

X

X

Mälarbanan

Frövi–Köping,
Hovsta–Jädersbruk

Signalställverk

X

X

Mälarbanan

Tillberga–Jädersbruk,
Eskilstuna–Kolbäck

Spår- och växelbyte

Norge/Vänerbanan
med Nordlänken

Åmål–Mellerud

Spår- och växelbyte

X

Norge/Vänerbanan
med Nordlänken

Åmål–Kil

Kontaktledning

X

Piteåbanan,
Skelleftebanan

Piteå- och Skelleftebanan Spårbyte

Stambanan genom
Övre Norrland

Stambanan genom
Övre Norrland

Kontaktledning

Stambanan genom
Övre Norrland

Vännäs–Boden S

Kontaktledning

Stambanan genom
Övre Norrland

Bräcke–Långsele

Kontaktledning

X

X

Stångådals- och
Tjustbanorna

Linköping–Västervik,
Bjärka-Säby–Rimforsa

Radioblockeringssystem

X

X

Södra stambanan

Katrineholm–Åby–Mjölby

Kontaktledning

Södra stambanan

Älmhult–Hässleholm

Kontaktledning

X

Värmlandsbanan

Laxå–Kil

Spår- och växelbyte

X

Västra stambanan

Alingsås–Olskroken

Kontaktledning

X

Västra stambanan

Falköping–Alingsås

Kontaktledning

X

X

Västra stambanan

Järna–Sköldinge

Kontaktledning

X

X

Västra stambanan

Hallsberg–Sköldinge

Kontaktledning

Ådalsbanan

Västeraspby–-Långsele

Spårbyte

X

Älvsborgsbanan

Vänersborg Trollhätte
kanal

Brobyte

X
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6.2.5.

Effekter på leveranskvalitet

Effekterna på leveranskvaliteterna bedöms på basis av utvecklingen hos olika
tillståndsindikatorer och är satta utifrån vad som bedömts rimligt att uppnå inom givna
ekonomiska ramar. Exempel på sådana indikatorer är funktionellt tillstånd och teknisk
livslängd på nyckelkomponenter som har stor påverkan på framför allt robustheten, som i
sin tur ger effekt på övriga leveranskvaliteter.
Under planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i princip att kunna
upprätthållas för bantyp 1. För bantyp 2 och 3 kommer satsningarna på de fyra utpekade
transportflödena att generera förbättrad robusthet, kapacitet och punktlighet. Bantyp 4–6
kommer att få ett sämre tillstånd, vilket påverkar robustheten och därmed kapaciteten och
punktligheten i olika omfattning beroende på tillståndet på banorna.
Trafikverket kommer att fortsätta att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister i
järnvägsanläggningen, och därmed bidra till att leverera en hög säkerhetsnivå på samtliga
bantyper. Åtgärder för att leverera en fortsatt god nivå på användbarhet, miljö och hälsa
görs över hela järnvägsnätet genom att bland annat tillgodose tillgängligheten till
järnvägsanläggningen för specifika kundgrupper samt fortsätta att vårda de miljötillgångar
som finns. I tabell 9 nedan redovisas underhållets bidrag till järnvägssystemets
leveranskvaliteter under planperioden.
Tabell 9 Utveckling av leveranskvaliteterna under planperioden, jämfört med 2021 års nivå.

Leverans-

Bantyp 1

Bantyp 2

Robusthet

Oförändrad

Förbättrad

Kapacitet

Oförändrad

Förbättrad

Punktlighet

Oförändrad

Förbättrad

Trafiksäkerhet

Oförändrad

Oförändrad

kvalitet

Bantyp 3

Bantyp 4

Bantyp 5

Bantyp 6

Något
förbättrad
Något
förbättrad
Något
förbättrad

Något
sämre
Något
sämre
Något
sämre

Sämre

Något
sämre

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

Något
sämre
Något
sämre

Användbarhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Något
sämre

Miljö och
hälsa

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad
Oförändrad

Klimat
Notering: Klimateffekter är inte lämpliga att fördela över bantyper och geografi

Robusthet
Planperioden innehåller satsningar på de fyra särskilt utpekade transportflödena, vilka
främst ingår i bantyp 1–3. Ambitionen är att återställa banorna till beslutad standard med
en fortsatt satsning på Malmbanan och Luleå–Hallsberg under andra delen av
planperioden. Sammantaget ska satsningarna bidra till en förbättrad robusthet med mindre
risk för störningar. För de banor inom typ 1–3 som inte ingår i något av de särskilt utpekade
flödena kommer nuvarande robusthet att kunna upprätthållas under planperioden.
Inriktningen i planen innebär att lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 kan få en
försämrad robusthet med temporära nedsättningar i funktionaliteten som en följd av en
försämrad tillståndsutveckling. Bantyp 6 består i princip av otrafikerade banor som inte
kommer att prioriteras, och i princip samtliga av dessa banor kommer att få en något
försämrad robusthet under perioden.
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Kapacitet
Trafikverket har i dagsläget inte några hastighetsnedsättningar på de stora flödena, men det
finns vissa risker för nedsättningar på ett antal banor inom bantyp 3. Ambitionen är att
under planperioden återställa det eftersatta underhållet på de fyra särskilt utpekade
transportflödena med minskade risker för kapacitetsstörningar som följd. För de banor i
bantyp 1–3 som inte ingår i något av de särskild utpekade flödena kommer nuvarande
kapacitet att vara oförändrad under planperioden.
Det är framför allt satsningar på teknikområdet Bana som påverkar kapaciteten. Dock kan
kapaciteten under delar av planperioden påverkas negativt eftersom banarbeten kommer att
kräva tider i spår, vilket påverkar kapaciteten.
Banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd, vilket kan leda till
försämrad kapacitet med temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar. När det gäller
bantyp 6 är trafiken ringa eller obefintlig.
Punktlighet
Den sammantagna effekten på punktlighet på Trafikverkets alla banor är störst på de flöden
som har mest trafik. Ambitionen är att de mest trafikerade banorna totalt sett ska få en
oförändrad eller förbättrad punktlighet under planperioden. Under planperioden bedöms
vidmakthållandet av järnvägen bidra till att öka punktligheten främst på Södra stambanan
och Västra stambanan samt på sträckorna Luleå–Boden–Riksgränsen och Hallsberg–Luleå.
Lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd under
andra halvan av planperioden, vilket kan leda till försämrad punktlighet under vissa
perioder.
Trafiksäkerhet
Trafikverket ska upprätthålla den redan idag mycket höga säkerhetsnivån och sträva efter
att skapa förutsättningar för en ännu högre säkerhet för resenärer, lokförare, personal och
entreprenörer. Trafikverket kommer att fortsätta att prioritera säkerheten på järnvägen.
Underhållsåtgärder som är säkerhetsrelaterade prioriteras därmed mycket högt och
förstärkt underhåll ska genomföras där det är nödvändigt. För att kunna säkerställa
säkerheten kan Trafikverket i väntan på nödvändiga utbyten i vissa fall behöva sänka
hastigheten och därmed tillfälligt försämra järnvägsnätets kapacitet.
Användbarhet
Satsningarna på de särskilt utpekade transportflödena bidrar till att användbarheten
förbättras eftersom ökad punktlighet och robusthet ger en förbättrad tillgänglighet. På
övriga sträckor är ambitionen att kunna behålla dagens nivå. Det gäller exempelvis även
tillgänglighet inom stationsområden med tillhörande ytor för alla användare och en god
trafikinformation.
Miljö och hälsa
Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar som finns.
En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett prioriterat område.
Satsningen riktar sig speciellt mot att hantera invasiva arter som påverkar bankroppen och
den biologiska mångfalden.
Inom klimatområdet satsar Trafikverket även på att minska utsläppen från
underhållsverksamheten bland annat genom att i upphandlingar ställa krav på exempelvis
utsläpp från entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar
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Trafikverket även kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd,
konstruktionstyp och hur arbetet utförs.
6.2.6.

Samhällsekonomiska effekter

Analysen av vidmakthållande av järnvägsanläggningen utgår ifrån reinvesteringars effekter
på utökat underhåll och förseningar för resenärer. Reinvesteringar utgörs av åtgärder som
ersätter delar av anläggningen som passerat sin tekniska livslängd. Effekterna uppstår av att
en äldre anläggning kräver ett utökat underhåll som är mer kostsamt och att felfrekvensen
är högre och bidrar till en sämre punktlighet.
Analyserna av de samhällsekonomiska effekterna av vidmakthållande på järnväg visar att
det vore samhällsekonomiskt effektivt att utföra mer reinvesteringar än vad Trafikverket
kan prioritera i den gällande planen. Planförslaget är samhällsekonomiskt lönsamt
(NNKi=0,7) jämfört med den gällande planen men en utökning av anslaget så att det
eftersatta underhållet hålls på samma nivå som idag skulle bidra till en högre
samhällsekonomisk lönsamhet (NNKi=1,0) i jämförelse med den gällande planen.
6.2.7.

Övriga effekter

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna
med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras. Målet är att ta hand om
reinvesteringsbehoven på de allra viktigaste person- och godsbanorna i så stor utsträckning
som möjligt och samtidigt upprätthålla funktionaliteten på de övriga banor som branschen
prioriterar. Den ökade robustheten som återställandet ger bidrar till att mindre trafikerade
delar kan få temporära trafikala nedsättningar. Bedömningen är dock att planen totalt sett
kommer att bidra till en robustare och mer tillgänglig och punktlig järnväg ur såväl
persontrafikens som godstrafikens perspektiv.
En större andel av järnvägsanläggningen kommer att ha uppnått sin tekniska livslängd vid
planperiodens utgång jämfört med nuläget, och framförallt sker denna utveckling under
andra delen av planperioden. Trafikverket bedömer att större effekter för trafiken kan
undvikas genom livslängdsförlängande åtgärder i form av förstärkt underhåll i vissa lägen
och mer avhjälpande underhåll i andra lägen. Det innebär att även behoven för
vidmakthållandet av järnvägsanläggningen kommer att öka i framtiden. De högst
trafikerade person- och godsstråken, som är kritiska för Sveriges tillväxt och utveckling,
kommer dock att ha en förbättrad status vid planperiodens utgång.
Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att järnvägssystemet ska vara
tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar att bidra till detta genom att säkerställa en
viss funktionalitet i hela systemet. Det är framför allt kritiskt att se till att stationsmiljöer
fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv och att snöröjningen är effektiv.
Som redan framhållits på vägsidan kommer digitaliseringens möjligheter och uppbyggnaden
av en digital tvilling även att bidra till ett framtida järnvägsunderhåll som är mer effektivt,
kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga upp den verksamheten och
säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt som möjligt.
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6.2.8.

Ekonomisk sammanställning järnväg

Tabell 10 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av järnväg under
perioden 2022 – 2033.

Tabell 10 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av järnväg under perioden 2022 –2033. Miljoner kronor.

Järnvägsanläggningar

IT

Trafikledning

Trafikplanering

Övrigt

Summa

Ramar

Banavg.

165 000

26 900

Drift och
underhåll av
järnvägar,
varav:
Reinvestering

49 000

Underhåll

95 000

49 000
1 300

96 300

Övriga
kostnader
inom
underhållsverksamheten
Drift

10 300

3 600

9 000

16 800

4 000

10 300

33 400

Forskning och
innovation

1 300

Civil
beredskap

1 600

1 600
191 900

Totalt

Järnvägsanläggningen
Reinvesteringar avser större utbyten av anläggningskomponenter där grundsyftet är att
återställa anläggningens funktion. Syftet med utbyten är inte att tillföra någon
standardhöjande funktion, även om det emellanåt kan bli följden av att utrustning och
material förnyas. I en reinvestering ingår samtliga kostnader som direkt kan hänföras till
anskaffningen. Det innebär att utöver själva produktionskostnaden ingår även kostnader för
projektering och byggledning, i den mån de kan hänföras direkt till den enskilda
reinvesteringen.
I underhåll ingår avhjälpande och förebyggande underhåll samt miljöåtgärder. Det
avhjälpande underhållet är i första hand akut felavhjälpande, åtgärdande av
besiktningsanmärkningar och skador samt vintertjänster. Det förebyggande underhållet
genomförs för att minska risken för fel eller försämring av anläggningens funktion. Exempel
på förebyggande underhåll är spårlägesmätningar, spårriktning och mindre slipersbyten.
Till förebyggande underhållsåtgärder räknas också besiktningar och tillståndsmätningar. I
kostnaden ingår även åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som beställare av
underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och
leveransuppföljning.
I drift av anläggningen ingår tekniska, administrativa och styrande åtgärder som inte är
underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av tåglägen. I kostnaden ingår exempelvis
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elkostnader för att driva järnvägsanläggningen (i huvudsak växelvärme, signalsystem och
bangårdsbelysning), tele- och radiokommunikation samt teletransmission.
Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen.
Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är relaterad till
vidmakthållande av järnväg omfattar åtgärder för 1,6 miljarder kronor under planperioden.
I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, bemanning av
beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet,
utbildning och övning samt beredskapsmaterial.
It-anläggningen
I kostnaden ingår underhåll och den operativa driften av it-infrastrukturen för
järnvägssystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen,
kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt
verksamhetsutveckling.
Trafikledning
I kostnaden ingår trafikledning som är den operativa driften av trafikcentraler, övervakning
av anläggningen och avrop av akut underhåll, förvaltning, tillhandahållandet av öppna data
samt verksamhetsutveckling.
Planering
I kostnaden för planering ingår att samla in och utvärdera behov av transporter, skapa och
beskriva förutsättningar för planering av trafik och tilldela kapacitet. Dessutom ingår även
att reglera och följa upp trafik samt viss verksamhetsutveckling.
Övrigt
I övriga kostnader för underhållsverksamheten ingår förvaltning av informationssystem,
analyser och prioriteringar, strategier, miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt
utveckling, standardisering och normering av underhåll och järnvägsnätet. Även
kvalitetsavgifter ingår i övriga kostnader.
Intäkter från banavgifter
Banavgifter tas ut med stöd i järnvägslagen (2004:519) och ska bidra till att finansiera
vidmakthållandet av järnvägen. De ska minst motsvara järnvägens marginalkostnader för
drift, underhåll och reinvesteringar. Trafikverket har låtit ta fram nya skattningar av
marginalkostnaderna (ASEK 7.0), och beräknat vilka intäkter en tillämpning av dessa skulle
generera utifrån gällande trafikprognoser. Med dessa förutsättningar kommer banavgifterna
att generera cirka 26,9 miljarder kronor under tolvårsperioden. Beloppet inkluderar intäkter
från bokningsavgifter och kringtjänster.
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7 Utveckling
Kapitlet inleds med en sammanställning av hur Trafikverket har fördelat medlen mellan de
olika områden som redovisas i separata avsnitt. Fördelning inom respektive område
redovisas i respektive avsnitt.
Enligt direktivet ska 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av
detta bedömer regeringen att cirka 42 miljarder kronor ska gå till den preliminära ramen för
länsplanerna. Kvar av den tillgängliga ramen för nationell plan är därmed 395 miljarder
kronor. Tabell 11 sammanfattar Trafikverkets förslag till fördelning av medel inom denna
ram.
Tabell 11 Fördelning av medel inom utvecklingsramen. Miljarder kronor, avrundat.

Post

Kostnad

Namngivna investeringar

141

Etapper av nya stambanor

104

ERTMS

31

Övriga järnvägstekniksystem

13

Trimnings- och miljöåtgärder

42

Stadsmiljöavtal

9

Forskning och innovation

5

Planering och myndighetsutövning

17

Räntor, bidrag med mera

33

Summa

395

Notering: Namngivna investeringar är exklusive nya stambanor, ERTMS och järnvägstekniksystem.

Den föreslagna ramen för namngivna investeringar baseras på uppdaterade
anläggningskostnader för befintliga objekt och de nya kandidater som Trafikverket föreslår.
Som beskrivits i avsnitt 1.2 behöver flera objekt skjutas framåt i tiden eller minskas i
omfattning för att möjliggöra genomförande av gällande plan samt de satsningar som anges
i direktivet respektive beskrivs nedan. Dessa senareläggningar och besparingar beskrivs
närmare i avsnitt 7.3. Vid valet av vilka objekt som ska senareläggas eller minskas i
omfattning har flera olika faktorer beaktats. Viktiga faktorer i värderingen har varit var
projekten ligger i planeringsprocessen och att många relativt omogna projekt i nuvarande
plan fått ökade kostnader, bland annat till följd av förändrad omfattning.
Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för
sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart för
sträckan inom ramen för nästkommande infrastrukturplan (I2021/02073). Trafikverket
bedömer att 3 miljarder kronor är en väl avvägd avsättning för påbörjandet av den
kvarvarande etappen, med hänsyn till genomförda byggstarter och pågående
planläggningsarbete längs Norrbotniabanan samt förutsättningarna i övrigt. Beloppet ingår
i kostnaden för namngivna investeringar.
I direktivet anges att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar på de nya
stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor. Eftersom
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förutsättningar i dagsläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg–Borås har senareläggning av delar av genomförandet av nya stambanor och
därmed omfördelning av medel under planperioden varit nödvändiga. Trafikverket föreslår
därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår i avsnitt 7.8 objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser
till berörda länsstyrelser. Det gäller etapper av Norrbotniabanan och av nya stambanor för
höghastighetståg.
ERTMS är den stora satsningen i planförslaget på att modernisera och digitalisera
järnvägen, och de 31 miljarder kronor Trafikverket föreslår bygger på den nya
utrullningsplanen som omfattar hela järnvägsnätet exklusive Inlandsbanan, Peberholmen
och vissa pilotbanor. Den föreslagna planeringsramen avser den markbaserade delen av
järnvägssystemet och inkluderar utveckling av den delen med cirka 5 miljarder kronor,
baserat på bästa tillgängliga kunskap. För att rymmas inom utvecklingsanslagets ram
föreslås en något långsammare utrullningsplan jämfört med vad som beskrevs i
utgångspunkterna i avsnitt 1.2, vilket minskar belastningen med drygt 9 miljarder kronor
under planperioden. Den föreslagna utrullningsplanen innebär att ERTMS planeras vara
färdigutbyggt 2040–2045. Motiv och konsekvenser redovisas i avsnitt 7.9.
Införandet av ERTMS är beroende av andra systemövergripande investeringar såsom fiberoch radiokommunikation samt krypteringsnycklar för säkerhet i kommunikationen. Dessa
åtgärder har Trafikverket prioriterat med utgångspunkt i de behov som utrullningen av
ERTMS ger, och de beskrivs i avsnitt 7.9. Den totala kostnaden för fortsatt utbyggnad av
dessa järnvägstekniksystem under planperioden är 13 miljarder kronor.
När det gäller trimnings- och miljöåtgärder föreslår Trafikverket en ram på cirka
42 miljarder kronor, vilket är en ökning med nära 5 miljarder kronor jämfört med gällande
plan. I detta ingår avsättningar till särskilda trafiksäkerhets-, cykel- och näringslivspotter.
Även om detta är en ökning jämfört med gällande plan är det ändå avsevärt mindre än de
behov som Trafikverket beräknade i inriktningsplaneringen. Eftersom dessa åtgärder ofta är
effektiva och ligger i linje med fyrstegsprincipen hade det varit önskvärt att kunna avsätta en
större ram, men Trafikverket bedömer att planeringsförutsättningarna inte medger det. I
avsnitt 7.1 utvecklas den föreslagna satsningen närmare, inklusive fördelningen mellan
åtgärdsområden och vissa potter.
Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en
mer hållbar stadsutveckling och som fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av
energieffektiva lösningar. Trafikverket avser att utvärdera avtalen inför en kommande
planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för hur den fortsatta satsningen och
utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 2030. Utifrån detta föreslår
Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030 – totalt
9 miljarder kronor under planperioden.
Resurserna till forskning och innovation föreslås vara oförändrade, det vill säga
4,9 miljarder kronor, vilket svarar mot de behov Trafikverket redovisade i
inriktningsplaneringen. Till detta kommer 3,6 miljarder kronor från
vidmakthållandeanslaget.
Trafikverket arbetar kontinuerligt med innovation i utvecklingen av
transportinfrastrukturen. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet, en plan för
fortsatt elektrifiering och förslag på fyra objekt som bedöms som lämpliga för innovativa
lösningar redovisas i avsnitt 7.5.

98 (224)

641

För såväl planering och myndighetsutövning som räntor, amortering och bidrag föreslås så
realistiska ramar som möjligt.

7.1.

Trimnings- och miljöåtgärder

Trimnings- och miljöåtgärder delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, trafiksäkerhet
och miljö. Syftet är att med mindre (upp till 100 miljoner kronor) och effektiva åtgärder
utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Planering och prioritering görs i
Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, vilket ger en värdefull flexibilitet i
genomförandet av åtgärderna.
I tabell 12 sammanfattas Trafikverkets förslag på fördelning inom trimnings- och
miljöåtgärder och innehållet inom de preciserade åtgärdsområdena under planperioden
beskrivs. Mer information finns i underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.39
7.1.1.

Trafikverkets förslag

Tabell 12 Förslag till ram för respektive åtgärdsområde samt förslag till indikativ ram för respektive preciserat
åtgärdsområde för trimnings- och miljöåtgärder 2022–2033. Miljoner kronor.

Indikativ ram

Åtgärdsområden

2022–2033

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet,
varav:

16 900

Kapacitet och kvalitet (inkl. näringslivspott)

10 800

Kollektivtrafik

2 600

Ökad och säker cykling

1 700

Klimatanpassning

1 100

It-infrastruktur

700

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet

12 000

Miljöåtgärder,
varav:

13 100

Buller och vibrationer

2 500

Landskap

4 700

Vatten

2 000

Förorenade områden

3 900

Totalt, indikativ ram

42 000

Inom trimnings- och miljöåtgärder har avvägningar gjorts mellan och inom de olika
åtgärdsområdena. Trafikverkets förslag till indikativ fördelning är gjort för att på bästa sätt
möta de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmålen samt bidra till att utveckla
transportsystemets funktion.

39

Trafikverket (2021). Trimnings- och miljöåtgärder – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:188.
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7.1.2.

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet är åtgärder som syftar till att förbättra
tillgänglighet, användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och
godstransporter på vägar, järnvägar och i farleder. Åtgärderna har störst effekt och betydelse
för det transportpolitiska funktionsmålet, men de har i många fall även effekter på
hänsynsmålen inklusive klimatmålen. Åtgärdsområdet delas in i följande fem preciserade
åtgärdsområden: kapacitet och kvalitet, kollektivtrafik, ökad och säker cykling,
klimatanpassning järnväg samt it-infrastruktur.
Inom kapacitet och kvalitet syftar åtgärderna till att åtgärda brister på vägar, järnvägar och
farleder när det gäller kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Den indikativa
ramen för kapacitet och kvalitet uppgår till cirka 30 procent av det uppskattade behovet. Av
detta behov bedöms cirka 70 procent utgöra åtgärder som främjar godstransporter.
Förslaget till indikativ ram innebär att det behövs hårda prioriteringar mellan de enskilda
åtgärderna. Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg. I
förslaget ingår också Trafikverkets elektrifieringsprogram (se avsnitt 7.5.2). Åtgärder för att
möjliggöra längre fordonsekipage för godstransporter på väg skulle skapa stora
samhällsnyttor i form av stärkt konkurrenskraft för näringslivet, minskade utsläpp, slitage
och olyckor till marginella kostnader. För detta krävs dock först en förordningsändring.
Förslaget innebär att kvaliteten, kapaciteten och robustheten i transportinfrastrukturen
fortsatt kan stärkas för att bidra till att ge näringslivet förutsättningar för tillväxt och
utveckling, inte minst när det gäller järnväg och sjöfart. Flertalet åtgärder visar god
samhällsekonomisk lönsamhet.
I förslaget ingår näringslivspotten där Trafikverket har bedömt att nuvarande inriktning
bidrar till effektiva intermodala transportlösningar. Det handlar om att tillsammans med
näringslivet identifiera åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen som är motiverade av
näringslivets behov, exempelvis effektivisering av anslutningar till terminaler för omlastning
av gods. När det gäller medelstilldelningen konstaterar Trafikverket att nuvarande
omfattning ligger i paritet med behoven, eftersom det hittills inte har uppstått någon
situation där näringslivspotten inte kunnat finansiera åtgärder som näringslivet prioriterat.
Trafikverket föreslår därför att inriktningen och omfattningen på 1,2 miljarder kronor i
näringslivspotten lämnas oförändrad.
Den indikativa ramen för kollektivtrafik uppgår till närmare 55 procent av det uppskattade
behovet. Under de senaste åren har Trafikverket tillgänglighetsanpassat busshållplatser och
stationer utmed hela det statliga väg- och järnvägsnätet. Trots dessa satsningar återstår
fortfarande många hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna resa med
kollektivtrafiken. Av den anledningen kommer fokus även fortsättningsvis att ligga på att
anpassa busshållplatser längs det nationella stamvägnätet och järnvägsstationer för
personer med funktionsnedsättning, samt att förbättra möjligheterna för arbetspendling
både i tätorter och i gles- och landsbygder.
Förslaget innebär bland annat att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan stärkas och
därigenom bidra till förbättringar av människors hälsa och miljö. Ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv är kollektivtrafiken särskilt viktig för vissa åldersgrupper, vissa
socioekonomiska grupper, personer med funktionsnedsättning och boende på landsbygden.
En samlad effektbedömning har gjorts för åtgärden busskörfält som visar positiva effekter
vid höga resenärsflöden och stor överflyttning till kollektivt resande.
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Regeringen har i direktivet angett att Trafikverket inom ramen för trimnings- och
miljöåtgärder bör föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. De största
behoven i det statliga vägnätet bedöms finnas längs de regionala vägarna. Det är även här
som potentialen för ökad cykling bedöms vara störst. Längs det nationella stamvägnätet
finns fortsatt behov av att skapa goda förutsättningar för barns resor till och från skola,
pendling till arbete och studier samt resor till andra viktiga målpunkter som närservice och
fritidsaktiviteter. Trafikverket föreslår därför en ökad satsning på området genom
cykelpotten. Det uppskattade åtgärdsbehovet för ökad och säker cykling (cykelpotten) är
inte möjligt att ange eftersom behovet på de regionala vägarna inte har sammanställts.
Åtgärderna inom ökad och säker cykling kan också bidra till att stärka de socioekonomiskt
svaga områdenas möjlighet till en ökad vardagsmobilitet. Den samhällsekonomiska nyttan
är beroende av en mängd parametrar såsom antal cyklister, hastighet på vägen, geografisk
plats med mera.
För att främja ökad och säker cykling i hela landet föreslår Trafikverket att det under
perioden 2022–2027 avsätts 600 miljoner kronor till samfinansiering av länsplanernas
renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga
allmänna vägar. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad i
länsplanen. Trafikverket föreslår att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till
de regionala planerna utifrån cykelåtgärder i beslutade länsplaner. Trafikverket föreslår
också att länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala
vägnätet med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som
bidrar till ökad och säker cykling.
Den indikativa ramen för klimatanpassning uppgår till cirka 80 procent av det behov som är
känt idag. Det saknas en fullständig bild av vad som krävs för att anpassa transportsystemet
till klimatförändringarna och Trafikverket behöver fortsätta prioritera arbetet i kommande
plan. Med den föreslagna nivån kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som
idag. Förslaget innebär att Trafikverket kan genomföra åtgärder som ökar robustheten och
tillförlitligheten i järnvägssystemet. Eftersom det statliga järnvägsnätet är omfattande kan
inte hela infrastrukturen klimatanpassas. I arbetet med klimatanpassning är därför
riskidentifiering och riskreducering ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Det har
inte varit möjligt att göra samhällsekonomiska bedömningar av detta åtgärdsområde.
Den indikativa ramen för it-infrastruktur uppgår till närmare 60 procent av det uppskattade
behovet – ett behov som är osäkert, bland annat mot bakgrund av den snabba
teknikutvecklingen. Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta att utveckla itinfrastrukturen, vilken är en förutsättning för att klara den ökade digitaliseringen. Under
planperioden åtgärdas framför allt föråldrad teknik som inte kan hantera ökade volymer
eller integreras med modern teknik. Dessutom genomförs åtgärder som säkerställer
nödvändig datakommunikation med väg- och järnvägsanläggningen.
7.1.3.

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att minska antalet omkomna och allvarligt
skadade i transportsystemet. På järnväg bidrar åtgärderna också till ökad robusthet och
punktlighet genom att risken för olyckor eller incidenter minskar. Åtgärderna har störst
effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet men i många fall även effekter
på funktionsmålet och klimatmålen.
Den indikativa ramen för trafiksäkerhetsåtgärder uppgår till närmare 70 procent av behovet.
Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta satsningen mot etappmålet och Nollvisionen
genom att öka säkerheten på det nationella stamvägnätet. Åtgärder som ökar säkerheten för
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fotgängare och cyklister kommer även under denna planperiod att vara ett viktigt område
eftersom antalet allvarligt skadade i trafikolyckor på väg har ökat och nu är fler än skadade i
bil. För att komma till rätta med de största bristerna inom järnvägsanläggningen kommer
Trafikverket under planperioden att fortsätta höja säkerhetsnivån i plankorsningar samt
fortsätta arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och därmed
minska antalet omkomna. Inriktningen är att säkra järnvägen mot intrång i närheten av
bebyggelse eller andra platser där människor vistas. Möjligheten att uppnå etappmålen och
Nollvisionen är helt beroende av att flera aktörer vidtar åtgärder.
För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå
etappmålet för trafiksäkerheten föreslår Trafikverket att 1,25 miljarder kronor avsätts under
perioden 2022–2027 till samfinansiering av mittsepareringsåtgärder och mitträffling på det
regionala vägnätet. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad
i länsplanen. Trafikverket föreslår att medel för samfinansiering fördelas procentuellt lika
baserat på mötessepareringsåtgärder och mitträffling i beslutade länsplaner.
Länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet med
minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som bidrar till ökad
trafiksäkerhet.
7.1.4.

Miljöåtgärder

Miljöåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan i befintlig infrastruktur för att minska
trafikens och infrastrukturens negativa omgivningspåverkan. Bristande miljöprestanda kan
exempelvis bero på att anläggningen har byggts när kraven var lägre än idag eller att
nyttjandet av anläggningen har förändrats (till exempel genom ökad trafik). Miljöområdet är
i flera delar styrt av nationella lagar och förordningar samt EU-krav. Åtgärderna har störst
effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet. Inom vissa åtgärdsområden
saknas det fullständigt underlagsmaterial som visar behovet på en detaljerad nivå, vilket gör
att det är svårt att kvantifiera behoven.
Miljöåtgärder delas in i följande fyra områden: buller och vibrationer, landskap (natur- och
kulturåtgärder), vatten samt förorenade områden. Den indikativa ramen för buller och
vibrationer uppgår till cirka 55 procent av behovet. Nivån möjliggör för Trafikverket att
fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag samt hantera förelägganden. Förslaget
innebär att buller- och vibrationsdämpande åtgärder genomförs för att åstadkomma en
bättre livsmiljö och hälsa för en del av dem som bor eller går i skola längs befintlig statlig
infrastruktur och som är utsatta för buller och vibrationer över vissa riktvärden. Flertalet
åtgärder för att minska bullerstörningar visar en hög samhällsekonomisk lönsamhet och
bidrar till hänsynsmålet.
Den indikativa ramen för området landskap är cirka 13 procent av behovet. Det innebär att
fokus kommer att ligga på åtgärder som lagstiftningen kräver samt åtgärder som begränsar
spridningen av invasiva arter i artrika infrastrukturmiljöer. Även åtgärder som minskar
barriäreffekter samt olyckor med vilt och ren kommer att prioriteras eftersom dessa olyckor
genererar höga kostnader för samhället. Även stängsling av väg och järnväg bidrar till att
minska antalet renpåkörningar, samtidigt som förhållandena för renskötarna att arbeta i
anslutning till vägen eller järnvägen förbättras och olycksrisken för trafikanterna minskar.
Att minska barriäreffekterna genom att anlägga passager för renar är också en viktig
förutsättning för att möjliggöra samernas årstidsbundna förflyttning av renar mellan
betesområden och för att kunna bedriva renskötsel. För att få till stånd funktionella passager
som tillgodoser både rennäringens och transportsystemets behov, avser Trafikverket att ha
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en nära dialog med Sametinget och berörda samebyar vid planeringen och genomförandet
av åtgärder.
Den indikativa ramen för området vatten är drygt 30 procent av behovet. Fokus inom
området vatten kommer under planperioden inriktas på att säkerställa
dricksvattenförsörjning och ekologiskt skyddsvärda vatten.
Den indikativa ramen för förorenade områden är cirka 60 procent av bedömt behov,
exklusive miljögarantin. Under planperioden kommer arbetet att fokusera på
undersökningar, förelägganden samt mindre kostsamma saneringar. Området omfattar
också den så kallade miljögarantin, vilket innebär ersättning motsvarande 2,6 miljarder
kronor till vissa statliga bolag.

7.2.

Stadsmiljöavtal

Trafikverket får enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
ge stöd till kommuner och regioner för åtgärder i städer som leder till ökad andel
persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller till hållbara
godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp
av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Stödet bör
särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik,
cykeltrafik eller godstransporter.
Under perioden 2015–2021 har 117 stadsmiljöavtal tecknats i åtta ordinarie utlysningar. I
avtal tecknade 2015–2016 (tre utlysningar) var endast kollektivtrafikåtgärder
stödberättigade. Från och med 2017 kan stöd även beviljas för cykelåtgärder. Beslutat stöd
2015–2021 uppgår till 5,7 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder kronor är till
kollektivtrafikåtgärder, 1,2 miljarder kronor är till cykelåtgärder och 1,1 miljarder kronor är
till kombinerade kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Totalt ingår cirka 340 åtgärder och cirka
800 motprestationer i de beslutade avtalen. Det är 80 unika parter i avtalen, och vissa av
dem ingår i flera avtal. Utöver de beviljade stadsmiljöavtalen har ett avtal (Ultunalänken) på
900 miljoner kronor från stadsmiljöavtalens budget beslutats via förordningen (2009:237)
om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Enligt regeringens direktiv om nationell plan behöver stadsmiljöavtalen utvecklas och
effektiviseras för att främja alternativ till bil i städerna, och för att andelen som reser med
cykel ska öka. K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om
kollektivtrafik, har utvärderat effekterna av 65 genomförda stadsmiljöavtal i de fyra första
ansökningsomgångarna, 2015–2017.40 Utvärderingen pekar på en del positiva effekter, men
Trafikverket menar att säkra slutsatser om avtalens effekter ännu är svåra att dra.

40

K2 (2021), Effekter av stadsmiljöavtalet – Utvärdering av försöksperioden 20152018, Working
Paper 2021:10.
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Så som regeringen angett i
direktiven finns det en till viss
del ojämn spridning av hur
mycket medel som hittills har
beviljats för stadsmiljöavtal
till olika kommuner, vilket
också framgår av figur 28.
Fördelningen beror i
huvudsak på att antalet
ansökningar om medel skiljer
sig åt mellan kommuner och
regioner. Utgångspunkten för
fördelning av medel från
stadsmiljöavtal är att syftet i
förordningen ska uppfyllas.
En förutsättning för att stöd
ska kunna beviljas är att en
ansökan lämnas in. Hittills
har stöd beviljats till alla
ansökningar som inkommit
och som uppfyllt
förordningens syfte.

Figur 28 Beviljade medel från stadsmiljöavtal. Indelat efter län. Datum 2021-07-08.

Beviljat stöd per capita är förhållandevis lågt i vissa delar av landet. Det är dock inte brist på
medel som gör att exempelvis Norrbotten eller Västra Götaland inte har beviljats mer medel,
utan snarare brist på kvalificerade ansökningar.
Regeringen skriver att Trafikverket bör eftersträva att medel från stadsmiljöavtalen fördelas
mer jämnt över landet. Om utgångspunkten ska vara en viss regional fördelning bedömer
Trafikverket att det finns en risk för att det inte blir möjligt att bevilja stöd till åtgärder i
vissa regioner på grund av att stödet inte räcker till, samtidigt som stöd inte kan beviljas i
andra regioner på grund av att inte tillräckligt stora eller många ansökningar inkommer. En
regional fördelning kan också innebära en risk för att större åtgärder inte kan få maximal
stödutdelning, vilket kan leda till att flera stödformer måste kombineras i högre grad. Det
försvårar hanteringen för såväl de sökande som Trafikverket. Dessutom ger inte
förordningen stöd för att utgå från en regional fördelning som kriterium för att bevilja stöd.
Trafikverket sprider information om stadsmiljöavtal. Inför varje utlysning genomförs flera
digitala informationstillfällen som är öppna för alla intresserade. Trafikverket uppmuntrar
kommuner och regioner som planerar att genomföra åtgärder som bedöms uppfylla
förordningens syfte att ansöka om stadsmiljöavtal. Inför en ansökan kan kommuner och
regioner kontakta Trafikverket för att få stöd i ansökningsförfarandet. Trafikverket
genomför även årliga avstämningsmöten med kommuner och regioner om beviljade avtal
där Trafikverket även informerar om kommande utlysningar.
Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en
mer hållbar stadsutveckling samt fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av
energieffektiva lösningar. Stadsmiljöavtal som beviljas löper över många år, vilket innebär
att stadsmiljöavtal som är beslutade i tidigare års ansökningar intecknar cirka en tredjedel
av den föreslagna ramen fram till 2030 på 9 miljarder kronor. Trafikverket avser att
utvärdera avtalen inför en kommande planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag
för hur den fortsatta satsningen och utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter
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2030. Utifrån detta föreslår Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till
stadsmiljöavtal fram till 2030, totalt 9 miljarder kronor under planperioden.

7.3.

Namngivna investeringar

I kapitlet beskrivs på en övergripande nivå Trafikverkets förslag på namngivna
investeringar, det vill säga investeringar med en beräknad totalkostnad över 100 miljoner
kronor i statliga vägar och järnvägar, bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar41
och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera42. En
sammanställning av förslagen till namngivna investeringar framgår av bilaga 1 där även
resursfördelningen till andra verksamheter redovisas.
Namngivna investeringar motsvarar åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 3 (bygg om) och
steg 4 (bygg nytt). Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket i sitt förslag utgå från att den
nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–
2029 ska fullföljas. Trafikverket har möjlighet att anpassa planeringsarbetet utifrån rådande
förutsättningar så att planen kan fullföljas på ett effektivt sätt. Regeringen pekar i direktivet
även ut ett antal investeringsåtgärder som bedöms vara viktiga för infrastrukturen i Sverige.
Generellt gäller att åtgärder som drift- och underhållsåtgärder (steg 2) eller trimnings- och
miljöåtgärder (huvudsakligen steg 3) tidigare prövats och ofta genomförts men bedömts
som otillräckliga. Åtgärdsbehoven hänger ofta samman med äldre infrastruktur som inte
klarar moderna krav på kapacitet, restider, säkerhet eller miljö och som därför behöver
ersättas eller kompletteras – men även helt nya anläggningar för att möta samhälls- och
trafikutvecklingen. Hur steg 1- och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen i övrigt bedömts
för de åtgärder som föreslås, redovisas i underlagsrapporten om namngivna investeringar.43
Underlagsrapporten har avgränsats till att beskriva de nya objekt som föreslås och omfattar
alltså inte objekt som ingår i gällande plan. Inte heller objektet Norrbotniabanan Skellefteå–
Luleå som regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planlägga omfattas.
För detaljerade beskrivningar av de namngivna investeringarna inklusive svar på de frågor
om respektive namngiven investering som finns i regeringens direktiv, hänvisas till
underlagsrapporten om namngivna investeringar44 och till investeringsobjektens samlade
effektbedömningar45.
7.3.1.

Trafikverkets förslag

Trafikverkets förslag innebär i huvudsak att den gällande nationella planen för åren 2018–
2029 fullföljs, kompletterad med utpekade satsningar i regeringens direktiv som avser nya
stambanor för höghastighetståg och Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå.
Därutöver prioriteras den modernisering av järnvägens signalsystem som bedömts som
oundgänglig under planperioden. Vidare har nya objekt prioriterats i planförslaget för att
tillgodose de behov som uppstår i Norrbotten och Västerbotten till följd av pågående
industrietableringar. Därutöver har ett antal ytterligare nya objekt prioriterats.

41

SFS 2009:236, Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur.
SFS 2009:237, Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
m.m.
43
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224.
44
Ibid
45
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-avinfrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
42
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Dessa prioriteringar samt de ökade kostnader som genomförandet av den gällande planen
innebär, medför att genomförandetiderna för ett antal namngivna investeringar har
förskjutits så att delar av deras finansiering ligger efter 2033. De investeringar detta gäller
redovisas längre ner i kapitlet.
7.3.2.

Ekonomisk sammanställning

I tabell 13 redovisas en ekonomisk sammanställning över investeringar i väg, järnväg samt
farleder och slussar.
Tabell 13 Ekonomisk sammanställning av namngivna investeringar.

Planförslag 2022–2033, mnkr,
prisnivå 202102

Verksamhet
Väginvesteringar

46 008

Järnvägsinvesteringar,
varav:

232 547

Etapper nya stambanor

104 000

ERTMS (European Rail Traffic Management System)

30 776

Ny optoanläggning inklusive vägklassificering

3 719

Utveckling och förvaltning teletransmissionsanläggning

1 635

Införande av Future Railway Mobile Communications System

3 372

Nationellt tågledningssystem

412

Fjärrstyrning av järnväg

196

Kraftförsörjning

3 878

Längre, tyngre, större tåg

2 821

Övriga större investeringar järnväg

81 738

Sjöfartsinvesteringar

10 503

Totalt

289 058

Några investeringar inom luftfart föreslås inte, eftersom förordningen (2009:236) om en
nationell plan för transportinfrastruktur inte medger investeringar i vare sig flygplatser eller
de system som används för att styra användningen av luftrummet. Däremot innehåller
planförslaget utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås
via Landvetters flygplats.
Under samrådet som föregått detta planförslag har bland annat Näringslivets transportråd
och branschorganisationen Svensk Sjöfart framhållit att nya isbrytare behöver anskaffas,
och anfört skäl för att betrakta en sådan anskaffning som en infrastrukturåtgärd.
Trafikverket anser emellertid att ovan nämnda förordning inte medger investering i
isbrytare. I regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram ett förslag till nationell plan
anges för övrigt i punkten 2.1 att planen ska omfatta den infrastrukturplanering för bland
annat sjöfart som Trafikverket ansvarar för.
7.3.3.

Övergripande karakteristik av investeringarna

De förslag till investeringar som ingår i planförslaget redovisas mer ingående i
underlagsrapporten om namngivna investeringar som ett komplement till denna
övergripande karakteristik.
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7.3.3.1.
Järnväg
Planförslaget innehåller stora systemutvecklande satsningar på stråken södra/västra
Sverige–mellersta Sverige–Västerbotten och Norrbotten. Det handlar i huvudsak om sedan
tidigare beslutade objekt i tre delsträckor på nya stambanor för höghastighetståg mellan
Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg, en förlängning av järnvägen
mellan Älmhult och Olofström ner till kusten vid Karlshamn samt i Norrbotniabanan mellan
Umeå och Skellefteå. En ny delsträcka på Norrbotniabanan i detta planförslag är delen
Skellefteå–Luleå. Planförslaget innehåller även nya åtgärder för att möta industrisatsningen
på fossilfritt stål i Norrbotten genom förslag på ytterligare kapacitetsförbättringar på
Malmbanan inklusive åtgärder på Luleå station. Vidare föreslås anpassningar på
Ostkustbanan och Västkustbanan för att kunna köra tåg i hastigheter upp emot 250 km/tim.
Stora resurser föreslås även till modernisering av järnvägens signalsystem ERTMS, i sig en
förutsättning för att kunna öka hastigheten till 250 km/tim, se avsnitt 7.9.
Sedan tidigare plan ingår också större investeringar över 500 miljoner kronor på exempelvis
Malmbanan, Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Mjölby samt
Västkustbanan. Till det kan läggas åtgärder för ökad kapacitet och hastighet på Mittbanan,
Ostkustbanan, Dalabanan och Västra stambanan.
Utöver dessa finns ett stort antal åtgärder under 500 miljoner kronor på befintliga järnvägar
för att förbättra kapacitet och punktlighet för person- och godstrafik. Det handlar om
exempelvis åtgärder för långa tåg, mötesstationer, kraftförsörjning, olika trimningspaket för
att öka kapacitet och minska restider. Flertalet av dessa är redan tidigare beslutade, men
även några nya förslag har tillkommit.
7.3.3.2.
Farleder och slussar
Inom sjöfartsområdet innehåller planförslaget redan tidigare beslutade utbyten och
uppgraderingar av slussarna i Trollhättan och Södertälje liksom förbättrade farleder till
Göteborg, Luleå, i Mälaren och mellan Landsort och Södertälje.
7.3.3.3.
Väg
Förslagen på det nationella stamvägnätet46 ingår i huvudsak i den gällande nationella
planen för 2018–2029. Åtgärder på väg har generellt en lägre kostnad än de inom järnväg
och har också en funktion som är mer lokal och regional. Huvudsakligen bidrar
vägåtgärderna till att förbättra trafiksäkerheten och att minska restiden och därmed till
regionförstoring. Tidigare beslutade större projekt i förslaget med en kostnad över
500 miljoner kronor är E4 Förbifart Stockholm (pågår), E10 Morjärv–Svartbyn, E4
Kongberget–Gnarp, Tvärförbindelse Södertörn, E22 Förbi Söderköping, E18 Köping–
Västjädra och E20 genom Västra Götaland. Utöver dessa finns ett stort antal tidigare
beslutade mindre förslag som domineras av trafiksäkerhetsförbättringar genom
mötesseparering fördelade över landet. Exempelvis innebär förslaget att enbart tre längre
delsträckor på E4 mellan Helsingborg och Haparanda återstår att mötesseparera om
planförslaget genomförs.
Nya större vägobjekt över 500 miljoner kronor i planförslaget är E4 Förbifart Skellefteå och
E14 Blåberget–Matfors.
7.3.4.

Förslag på tillkommande investeringsobjekt

För att möta de senaste årens samhällsutveckling har Trafikverket bedömt det som
nödvändigt att, trots det begränsade ekonomiska utrymmet, bereda utrymme för några
46

I det nationella stamvägnätet ingår alla Europavägar och flera större riksvägar. Investeringar i
övrigt statligt vägnät hanteras i respektive regions länsplan för regional transportinfrastruktur.
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tillkommande namngivna investeringsobjekt med en total kostnad över 100 miljoner kronor
utöver de som redan finns i gällande plan. Finansieringen för dessa nytillkomna objekt
ligger helt eller delvis inom planperioden. Tillkommande investeringar inom ERTMS
redovisas i avsnitt 7.9.
De motiv som ligger bakom dessa förslag är av olika slag. Utbyggnad av Norrbotniabanan
mellan Skellefteå och Luleå är utpekad av regeringen. I flera andra investeringsobjekt är den
ekonomiska belastningen på nationell plan låg eftersom åtgärderna i den statliga nationella
infrastrukturen helt eller till större delen finansieras av annan, ofta lokal eller regional part.
Satsningar från näringslivet och andra aktörer som de i Norrbotten och Västerbotten är
andra motiv till varför flera investeringsobjekt föreslås.
Objekten är följande från norr till söder:
Kiruna, ny järnvägsstation
Total kostnad 1 371 miljoner kronor (förutsätter full medfinansiering av extern part/externa
parter).
Objektet innehåller utbyggnad av en ny station i Kiruna anpassad till den nya
centrumplaceringen i Kiruna. Den nuvarande stationen är placerad vid Kiruna
Malmbangård och är att betrakta som tillfällig. Utöver stationen innehåller objektet
utbyggnad av cirka 7,5 kilometer nytt elektrifierat enkelspår för anslutande järnväg av spår
från Svappavaara med mera.
Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå
Total kostnad 23 269 miljoner kronor.
Regeringen har i direktivet angett att ”Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen
Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden”. Planläggningen har påbörjats under
2021. När objektet är färdigställt kommer det att finnas en enkelspårig kustnära järnväg där
tåg kan köra 200 till 250 km/h på sträckan mellan Bollstabruk/Kramfors och Luleå.
Åtgärder i Norrbotten och Västerbotten
Total kostnad 2 877 miljoner kronor.
I Norrbotten sker omfattande satsningar på utveckling av ny, klimatsmart teknik inom
tillverkning av stål. I Skellefteå i Västerbotten sker samtidigt en utbyggnad av tillverkning av
batterier. Bägge investeringarna förväntas skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft
och transporter som behöver mötas med förbättrad kapacitet i transportsystemet.
Trafikverket föreslår därför nedanstående åtgärder inom den ordinarie anslagsramen.
Åtgärderna i Norrbotten är finansierade med 53 procent av totalkostnaden under
planperioden och kräver därför ytterligare finansiering efter 2033. Åtgärden i Skellefteå har
en finansiering med 33 procent under planperioden. Om ytterligare medel kan tillföras, till
exempel genom finansiering med infrastrukturavgifter, är åtgärderna möjliga att genomföra
tidigare under planperioden. Detta behöver i så fall studeras ytterligare.

47



SgöN47 Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och partiellt dubbelspår,
kostnad 286 miljoner kronor



Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1), kostnad 146 miljoner kronor
(tillkommer 23 miljoner kronor i medfinansiering)

Stambanan genom Övre Norrland.
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Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2), kostnad 337 miljoner kronor



Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32,5 ton, kostnad 405 miljoner kronor



Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton, kostnad 250 miljoner kronor.

Dessa åtgärder i Norrbotten syftar till att delvis möta de behov av ökad kapacitet och ökad
robusthet på Malmbanan inklusive Luleå C som den planerade investeringen i ett nytt
stålverk i Boden innebär. Den nya mötesstationen och det partiella dubbelspåret på en
delsträcka mellan Boden och Luleå ökar kapaciteten på banan och bidrar därmed till att
säkra kapaciteten för järnvägstransporter till och från hamnen Luleå. Objekten på Luleå C
förenklar och effektiviserar terminalhanteringen men bidrar även till att öka kapaciteten,
förbättra tillgängligheten och säkerheten för resande. Det finns också starka beroenden
mellan det pågående införandet av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan och
åtgärderna på Luleå C. Höjningen av Stax48 på Malmbanan till 32,5 ton innebär att
exempelvis malmtågen kan lastas tyngre och därmed utnyttjas effektivare.


E4 Förbifart Skellefteå, kostnad 1 429 miljoner kronor.

Med anledning av etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå och den snabba
samhällsutveckling som nu sker i dess spår, finns ett ökat behov av att ge förutsättningar för
såväl stadens utveckling som för resande och transporter i region Västerbotten. Trafikverket
bedömer att en dragning av E4 förbi Skellefteå, tillsammans med det pågående bygget av
Norrbotniabanan, på ett betydande sätt kommer att förbättra stadens miljö och dess
utvecklingsmöjligheter samtidigt som behovet av person- och godstransporter med olika
trafikslag kan tillgodoses, inte minst vad gäller de oskyddade trafikanterna. Objektet är
samhällsekonomiskt lönsamt.
Mot bakgrund av de stora näringslivssatsningarna i Norrbotten och Västerbotten redovisar
Trafikverket till regeringen den 30 november 2021 ett särskilt regeringsuppdrag49 där mer
omfattande åtgärder enligt fyrstegsprincipen föreslås för att underlätta denna
industriutveckling. I denna redovisning, se avsnitt 7.4, föreslås finansieringen ske genom lån
för att åstadkomma ett snabbt genomförande.
Om åtgärderna kan finansieras genom lån i enlighet förslagen med lånefinansiering, föreslår
Trafikverket att E4 Förbifart Skellefteå alternativt att Norrbotniabanan Dåva–Skellefteå i
Västerbottens län tillförs de därmed frigjorda medlen under planperioden.
Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga
Kapacitetshöjande åtgärd med en kostnad på 122 miljoner kronor (cirka 55 miljoner kronor
finansiering från länsplanen i Västernorrland).
Trafiken i stråket förväntas öka allt eftersom Norrbotniabanan byggs ut och
företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten genomförs. Järnvägen mellan
Västeraspby och–Långsele upprustas för närvarande och möjliggör tillsammans med en
vändslinga i Västeraspby ökade omledningsmöjligheter mellan Botniabanan och Stambanan
genom Övre Norrland. Vändslingan medför även att tågvikten kan ökas för godståg längs
Norrlandskusten genom att backarna utmed Ådalsbanan undviks. Ådalsbanan och

48

Största axellast.
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med
anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens
län. Dnr I2021/02468.
49
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Ostkustbanan kan också avlastas genom att godstågen, vid belastade tider med mycket
persontrafik, leds via stambanan.
E14 Blåberget–Matfors
Mötesseparering med en kostnad på 381 miljoner kronor (varav 5 miljoner kronor
samfinansiering).
E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse
för näringslivets transporter av exempelvis timmer till industrin i Sundsvall, arbetspendling
samt för turisttrafiken till och från Jämtland-Härjedalsfjällen. Delsträckan Blåberget–
Matfors är en av delsträckorna med mest trafik på stråket och ligger på den västra infarten
till Sundsvall. Sträckan har bristfällig framkomlighet och trafiksäkerhet där höga hastigheter
ofta leder till svåra olyckor. Vägbredden är 13 meter och hastigheten är idag 90 och
100 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 9 000 fordon/dygn. Ombyggnaden av nuvarande E14
till mötesfri väg bidrar till att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för fordon
och gång- och cykeltrafikanter längs sträckan E14 Timmervägen–Stöde. Etappen utgör en
prioriterad och samhällsekonomiskt lönsam del i den fortsatta utvecklingen av förbättrad
trafiksäkerhet på E14.
Lund–Göteborg–Öxnered och Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning till
250 km/tim på befintlig bana
Total kostnad för Lund–Göteborg–Öxnered är 1 198 miljoner kronor och för Stockholm–
Skellefteå 961 miljoner kronor, summa 2 159 miljoner kronor.
Syftet med objekten är att dra nytta av kommande investeringar i nya snabbare tåg som är
planerade att tas i drift mellan 2025 och 2030. Objekten har även god samhällsekonomisk
lönsamhet. Objekten belastar planperioden med cirka 40 procent av den totala
objektskostnaden, vilket har bedömts vara en nödvändig andel för att dra nytta av en större
del av restidsvinsten.
Räppe, ny station
Total kostnad 102 miljoner kronor (cirka 64 procent extern finansiering).
Syftet med objektet är att skapa god tillgänglighet och ett utbud av hållbara färdmedel till
och från det nya regionsjukhuset i Växjö. Mötesspåret har tidigare haft en kostnad under
100 miljoner kronor och varit planerat att genomföras som ej namngiven trimningsåtgärd.
Objektet har prioriterats eftersom det utgör en förutsättning för järnvägsanslutning av det
kommande sjukhuset, och kostnaden i nationell plan är låg.
Markarydsbanan/Knäred mötesspår
Total kostnad 124 miljoner kronor (cirka 53 procent sam- och medfinansiering).
Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket arbetar för att starta persontrafik på
Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. Idag vänder regionaltågen från
Hässleholm i Markaryd och resterande sträcka mellan Halmstad och Markaryd används
enbart för gods- och omledningstrafik. För att kunna trafikera hela banan med regional
persontrafik behöver kapaciteten utökas med ett mötesspår mellan Halmstad och Markaryd.
Syftet med objektet är därför att anlägga en mötesstation i Knäred, inklusive plattformar för
resandeutbyte. Parallellt planeras även en plattform för resandeutbyte i Veinge samt signaloch plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på
banan. Mötesspåret i Knäred inklusive plattformar har tidigare haft en kostnad under
100 miljoner kronor och därför varit planerat att genomföras som ej namngiven
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trimningsåtgärd. Objektet har prioriterats eftersom det är en förutsättning för att en
attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad, Markaryd
och Hässleholm ska kunna starta och att belastningen på nationell plan är låg. Åtgärden har
dessutom en hög samhällsekonomisk lönsamhet.
Västkustbanan, Väröbacka station
Kostnad 153 miljoner kronor (100 procent kommunal medfinansiering).
Objektet innebär anläggning av en ny station för att möjliggöra på- och avstigning för
regiontågstrafik i Väröbacka, vilket bland annat skapar förutsättningar för utveckling av
Väröbacka till ett stationssamhälle i enlighet med Varberg kommuns ambition. Syftet med
objektet är även att förbättra förutsättningarna för regional trafik på Västkustbanan mellan
framför allt Varberg och mellanliggande orter upp till Kungsbacka, Mölndal mot Göteborg.
Objektet finansieras till 100 procent av Varbergs kommun.
Kapacitetshöjande åtgärder Öresund/Malmö
Total kostnad cirka 1 017 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från extern aktör).
Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har integrationen i Öresundsregionen mellan Sverige
och Danmark, framför allt på arbets- och bostadsmarknaderna, kontinuerligt fördjupats.
Trafikutvecklingen, både på väg och på järnväg har på motsvarande sätt varit kraftig sedan
trafikstarten. Trafikverkets bedömning är att järnvägskapaciteten på Öresundsbron, med
prognosticerad trafikutveckling enligt Trafikverkets basprognos, ska räcka till cirka 2050.
Dessförinnan behöver dock landanslutningarna på bägge sidor om sundet förstärkas. På den
danska sidan planeras redan omfattande åtgärder för att möta behovet. Trafikverket och
Öresundsbrokonsortiet har gemensamt identifierat vilka åtgärder i järnvägsnätet på den
svenska sidan som skulle behövas för att motsvara Öresundsbrons kapacitet. På den svenska
sidan behövs åtgärder för att:


Bygga bort begränsningar på Malmö C där spåranslutningen till banhallen korsar
Södra stambanan i plan samt fler plattformsspår på Malmö C Övre



Säkra möjligheten att trafikera med långa godståg mellan kontinenten och Malmö
godsbangård genom att förlänga dagens förbigångsspår i Svågertorp



Förstärka kapaciteten på Kontinentalbanan mellan Östervärn och Malmö C samt
bygga ut kapaciteten på Östervärns station eftersom Citytunneln redan i dagsläget i
princip är fullbelagd.

Med de nedan föreslagna åtgärderna bedöms förväntad trafikutveckling för både gods- och
persontrafik säkras bortom 2040. Inte minst är åtgärderna viktiga inför att Fehmarn Bältförbindelsen öppnar 2029. Objekten är följande:


Malmö bangård, planskild spårkorsning



Malmö C, fler plattformsspår



Malmö C–Östervärn, dubbelspår



Svågertorp, förlängning av förbigångsspår.
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Järnvågen med överdäckning av E45
Total kostnad cirka 263 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från Göteborgs stad).
E45 på den aktuella sträckan går genom centrala Göteborg med bebyggelse tätt inpå leden
vilket ger upphov till höga bullernivåer och dålig luftkvalitet. Syftet med objektet är att
förbättra luftkvaliteten och bullernivåer för kommande bostäder i anslutning till väg E45.
Objektet möjliggör därmed för Göteborgs stads utveckling av blandad stadsbebyggelse vid
Järnvågsgatan med flera gator inom stadsdelen Masthugget. Objektet innehåller även
trimnings- och kollektivtrafikåtgärder i anslutning till Järntorgsmotet som förbättrar
tillgängligheten i området.
Dessutom ingår ett utredningsobjekt, nämligen
Stockholm C och Tomteboda bangård, kapacitet med mera – utredning.
Total kostnad i nationell plan 280 miljoner kronor (avser enbart utredning).
Stockholms central är som nationell nod inte rustad för ett ökat resande och har begränsad
kapacitet, särskilt för långa tåg som till exempel ingår i höghastighetskonceptet. Stockholms
stad och fastighetsägaren Jernhusen planerar att överdäcka spårområdet i samverkan med
Trafikverket. Oavsett överdäckning innebär kapacitetsbristerna att järnvägsanläggningen
behöver byggas om och tågvändning flyttas till en ny anläggning på Tomteboda bangård. En
ombyggnad av Stockholms central är komplex, tar lång tid och innebär en omfattande
samordning. Trafikverket och Jernhusen avser att till 2026 gemensamt driva planering,
projektering och start av förberedande arbeten som ändå behöver genomföras, till exempel
byte av ställverk. Ett beslut om ett namngivet utredningsuppdrag i nationell plan ger
Trafikverket planeringsmandat och lägger fast den långsiktiga inriktningen att Stockholms
central behöver reinvesteras. Det finns också medfinansiering och finansiering via
infrastrukturavgifter. Definitivt beslut om ett genomförande av en överdäckning sker 2026
när förutsättningar i form av detaljplan med mera föreligger. Total kostnad för objektet
beräknas till 8,8 miljarder kronor.
Ytterligare information om investeringsobjekten finns i underlagsrapporten om namngivna
investeringar.50
7.3.5.

Investeringar i planförslaget med finansiering efter 2033

I gällande plan har det skett tidsförskjutningar och fördyringar i en utsträckning som
innebär att flera objekt fortsätter att kräva resurser i större omfattning än förväntat under
den kommande planperioden för åren 2022–2033.
Tillsammans med ovanstående medför den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, regeringens
ökade satsning på nya stambanor för höghastighetståg, Norrbotniabanans kvarvarande
etapp och kostnadsutvecklingen i branschen att utrymmet för ytterligare nya
investeringsobjekt inom planeringsramen är mycket begränsat.
Det har mot bakgrund av detta genomförts en kostnadsöversyn av ett sextiotal objekt för att
så långt som möjligt identifiera konkreta besparingar. De identifierade större besparingarna
har uppgått till knappt 3 miljarder kronor fördelat på cirka tio objekt. Besparingarna har
åstadkommits genom justerad omfattning och utformning som därmed har kunnat
användas till andra objekt.

50

Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224.
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Utöver besparingarna ovan har Trafikverket dessutom sett över förutsättningarna för att
förskjuta genomförandetiden för ett antal objekt. Resultaten av den översynen är att
Trafikverket föreslår att sammanlagt nio investeringar i gällande plan förskjuts i tid så att de
slutförs efter 2033. I huvudsak rör det sig om objekt som var nya i planen 2018–2029.
Ytterligare 11 miljarder kronor har på så sätt kunnat frigöras under planperioden. Nedan i
tabell 14 redovisas de objekt51 som i planförslaget har en del av sin finansiering efter 2033
jämfört med den gällande planen. Varje objekt kommenteras nedanför tabellen.
Generella utgångspunkter för att förskjuta objekten bortåt i tid har varit graden av:


kostnadsökning



beroenden till andra åtgärder och de konsekvenser som uppstår av en förskjutning



effekt på antal omkomna.

Givet utgångspunkterna ovan har delar av finansieringen lagts efter planperioden.
Kostnadsangivelserna nedan är i miljoner kronor. Observera att de objekt som saknar full
finansiering under planperioden förutsätter fortsatt finansiering efter 2033.

Tabell 14 Objekt i gällande plan som förskjutits i tid med statlig finansiering efter 2033 (exklusive objekt inom nya
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar). Miljoner kronor.

Objekt

E4 Kongberget–Gnarp

Total
Total
kostnad Kostnad
Nytt i kostnad i
Kostnad
i plan
efter
plan plan 2018– efter 2029,
2022–
2033,
20182029,
prisnivå
2033,
prisnivå
2029
prisnivå
201702
prisnivå 202102
201702
202102
965
0
2 103
489

Andel
kostnad
till och
med
2033, %
77

Ostkustbanan, etapp
Gävle–Kringlan,
kapacitetshöjning

X

5 027

1 403

7 237

6 470

11

E16 Borlänge-Djurås

X

400

0

832

674

19

Alvesta, triangelspår

X

134

0

295

150

49

Västra stambanan
Laxå–Alingsås högre
kapacitet

X

578

0

796

300

62

Rv 26 Hedenstorp –
Månseryd

X

144

0

321

210

35

Sydostlänken (Älmhult–
Olofström–Karlshamn),
elektrifiering och ny
bana

X

2 423

823

5 227

3 283

37

Maria–Helsingborg C,
dubbelspår

X

3 185

2 435

4 092

3 192

22

E22 Ronneby Ö –
Nättraby

X

704

0

1 039

500

52

Summa objekt i
gällande plan med
finansiering efter 2033

15 268

51

Exklusive objekt inom nya stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och
storstadsförhandlingar.
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E4 Kongberget–Gnarp
Objektet har funnits med sedan nationell plan 2010–2021. Objektets genomförande har
med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av planperioden.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på
ändrad sträckning och utformning. Tidsförskjutningen innebär att delsträckan mellan
Bälinge och Gnarp, en sträcka på cirka 4 kilometer, finansieras efter 2033. Vägen har idag
80 km/tim som skyltad hastighet.
Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning
Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets
genomförande har med hittillsvarande planering haft sin tyngdpunkt under den andra
halvan av planperioden. Objektet ingår i ett avtal mellan staten och Gävle kommun om
bostadsutbyggnad. Utredningar har visat att objektet förutsätter stora förändringar på den
anslutande Bergslagsbanan mot Gävle för en god funktion och för att möjliggöra en flytt av
Gävle godsbangård, åtgärder som inte är finansierade i den gällande planen. Det finns även
behov av samplanering med utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS.
Tidsförskjutningen innebär att huvuddelen av finansieringen läggs efter planperioden.
Resterande medel möjliggör fortsatt planläggning med produktionsstart sent i
planperioden. En tidsförskjutning förändrar förutsättningarna för pågående kommunal och
regional planering. Tidsförskjutningen kan även påverka möjligheterna att ta del av det
beslutade EU-bidraget från CEF på cirka 35 miljoner kronor.
E16 Borlänge–Djurås
Objektet var nytt i gällande plan. Färdigställande av den första av tre etapper pågår.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på
ändrad sträckning och utformning på grund av besvärliga geotekniska förutsättningar och
hänsynstaganden till bebyggelse. Finansieringen inför planperioden 2022–2033 omfattar
färdigställande av den första etappen. De två återstående etappernas finansiering ligger efter
2033. Dagens väg har en skyltad hastighet på 80 km/tim.
Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana
Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den
kommande planperioden. Objektet har fått betydande kostnadsökningar i både procent och
kronor räknat på grund av tillkommande åtgärdsbehov i Olofström och Karlshamn. Med
förslaget ligger merparten av finansieringen för kostnadsökningen efter 2033.
Alvesta, triangelspår
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt tidigt under den andra halvan
av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen innebär att finansieringen av
kostnadsökningen läggs efter planperioden.
Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den
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kommande planperioden. Förslaget innebär att två förbigångsspår med lägre prioritet
genomförs efter 2033.
Rv 26 Hedenstorp–Månseryd
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är betydande i procent räknat.
Objektets genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra
halvan av den kommande planperioden och föreslås bli färdigställt efter 2033.
Tidsförskjutningen beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är
mötesseparerad. Den tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är
därför låg i förhållande till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och
kapacitet vilket haft lägre tyngd i prioriteringen.
Maria–Helsingborg C, dubbelspår
Objektet var nytt i gällande plan och hade en större del av kostnaden efter 2029.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat. Objektets genomförande har
med nuvarande planering sin tyngdpunkt sent under den andra halvan av den kommande
planperioden och är fortfarande i ett tidigt planeringsskede. Tidsförskjutningen innebär att
objektet kan påbörjas under planperioden men att huvuddelen genomförs efter 2033.
E22 Ronneby Ö–Nättraby
Objektet var nytt i gällande plan. Objektets genomförande har med nuvarande planering sin
tyngdpunkt under den andra halvan av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen
beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är mötesseparerad. Den
tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är därför låg i förhållande
till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och kapacitet vilket haft lägre
tyngd i prioriteringen.
Ytterligare sex objekt har i sin planerade framdrift finansiering efter 2033 (se tabell 15).
Tabell 15 Objekt i gällande plan med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya stambanor, nationella
systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.

Objekt

Total kostnad i
plan 2022–2033,
prisnivå 202102

Kostnad efter
2033, prisnivå
202102

Andel
kostnad till
och med
2033, %

Tomteboda – Kallhäll, ökad
kapacitet (pågående)

23 106

762

97

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva –
Skellefteå ny järnväg

15 467

4 804

69

Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala –
länsgränsen Uppsala/Stockholm)

12 891

10 528

18

Värnamo – Jönköping/Nässjö,
elektrifiering o höjd hast

2 267

276

88

Vänersjöfarten, Trollhätte
kanal/Göta älv

5 395

351

94

730

200

73

Halmstad C/bangård
Malmö godsbangård, utbyggnad av
spår 58
Summa objekt i gällande plan
med finansiering efter 2033

16 921
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Utöver objekten ovan har nio av de tillkommande objekten i planförslaget kvarstående
finansieringsbehov efter 2033 (se tabell 16).

Tabell 16 Nya objekt i förslaget till plan 2022-2033 med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.

Total kostnad i
plan 2022–2033,
prisnivå 202102

Objekt

Kostnad efter
2033,
prisnivå 202102

Andel
kostnad till
och med
2033, %

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen
Stax 32.5 ton

405

162

60

Malmbanan Svappavaara-Kiruna
Stax 32.5 ton

250

100

60

SgöN Sävastklinten-Norra
Sunderbyn ny mötesstation och
partiellt dubbelspår

286

114

60

Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1)

146

58

60

Luleå C ombyggnad av
personbangård (etapp 2)

337

231

32

23 269

20 267

13

1 429

958

33

Stockholm-Skellefteå, 250 km/h på
befintlig bana

961

810

16

Lund-Göteborg-Öxnered, 250 km/h
på befintlig bana

1 198

486

60

Norrbotniabanan Skellefteå – Luleå
ny järnväg
E4 förbifart Skellefteå

Summa nya objekt i
planförslaget med finansiering
efter 2033

7.3.6.

23 186

Redovisning av förslag till byggstarter år 2022–2024 och 2025–2027

Regeringen uppdrog den 11 mars 2021 åt Trafikverket att lämna förslag på objekt som bör få
byggstartas år 1–3 (2022–2024) samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 4–6
(2025–2027). Trafikverket redovisade uppdraget den 14 april 2021. Regeringen har i
direktivet till föreliggande uppdrag angett att om planförslaget föranleder ändringar i
förhållande till det förslag till byggstarter som Trafikverket redovisade i april 2021, ska
ändringsförslagen särskilt redovisas och motiveras. Förslag till byggstarter redovisas i bilaga
1. Det finns även en fördjupad redovisning av efterfrågade uppgifter i underlagsrapport
Namngivna investeringar52, i vilken ändringsförslagen redovisas och motiveras.
Följande är de objekt som har fått förändringar i byggstartperiod jämfört med redovisningen
14 april 2021.

52

Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:224.
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7.3.6.1.
Objekt som har byggstartat
Innan utgången av 2021 beräknas objekt ERTMS, ScanMed etapp 1 inklusive Katrineholm–
Åby (Korridor B) (enlig benämning i plan 2018-2029), ha byggstartat (se tabell 17). Objektet
i planförslaget har delats i två deletapper. Även objektet E18 Köping–Västjädra,
kapacitetsbrister beräknas byggstarta 2021. Objekten har regeringsbeslut om att få
byggstarta sedan tidigare.

Tabell 17 Objekt som har byggstartat innan utgången av 2021 – Observera uppdelning av ERTMS ScanMed etapp 1
inklusive Katrineholm-Åby (Korridor B).

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Byggstart enligt
planförslag

ERTMS, TC53 Hallsberg–Norrköping

2022–2024

Pågående

ERTMS, TC Malmö

2022–2024

Pågående

E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister

2022–2024

Pågående

7.3.6.2.
Objekt som föreslås byta byggstartsgrupp till grupp 1–3
Trafikverket föreslår att tre objekt byter byggstartsgrupp från år 4–6 till år 1–3. Det berör
Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår samt två av de tre deletapperna av objektet
Införande av FRMCS enligt tabell 18. Kvarstående deletapp av FRMCS föreslås flytta till
senare år inom planperioden enligt tabell 18.

Tabell 18 Objektet Införande av FRMCS med ny uppdelning och föreslagna byggstartsgrupper.

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår
Förtätning av GSM-R
(Järnvägskommunikationssystem)
FRMCS (Järnvägskommunikationssystem)
tunnel

Byggstart enligt
planförslag

2025–2027

2022–2024

2025–2027

2022–2024

2025–2027

2022–2024

7.3.6.3.
Övriga objekt som föreslås få ändrad period
Vidare föreslår Trafikverket att fyra objekt som ingick i byggstartsbeslutet för år 4 –6 flyttas
till senare år inom planperioden enligt tabell 19. Detta på grund av förändrade
förutsättningar avseende planeringsmognad och kostnader för objekten i förhållande till den
gällande planen 2018–2029 samt med hänsyn till de totala ekonomiska utrymmena för
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033.

53

Trafikledningscentral
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Tabell 19 Objekt som föreslås flyttas till senare år inom planperioden.

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Byggstart enligt
planförslag

E22 Gladhammar–Verkebäck

2025–2027

2028–2033

E4 Kongberget–Gnarp

2025–2027

2028–2033

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan,
kapacitetshöjning

2025–2027

2028–2033

E22 Ronneby Ö–Nättraby

2025–2027

2028–2033

Införande av FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)

2025–2027

2028–2033

7.3.6.4.
Nya förslag till objekt att förbereda för byggstart
Trafikverket föreslår dessutom att tolv objekt som inte ingick i byggstartsbeslutet för år 4 –6
får beslut om att få förbereda för byggstart under åren 2025–2027 enligt tabell 20. I
förslaget ingår objekt där planeringen inte kommit så långt att de uppfyller alla kriterier,
men föreslås ingå för att alla förutsättningar ska kunna klarläggas och utredas.

Tabell 20 Nya objekt som Trafikverket föreslår ska få förberedas för byggstart under åren 2025–2027.

Byggstart enligt
planförslag

Objekt
Uppsala, Plankorsningar

2025–2027

E4/E20 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart
Stockholm

2025–2027

Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning

2025–2027

Borlänge–Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

2025–2027

Rv 26 Mullsjö–Slättäng

2025–2027

Högsjö västra, förbigångsspår

2025–2027

Katrineholm, förbigångsspår

2025–2027

Heby, Mötesspår

2025–2027

Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl.
säkerhetshöjande åtgärder

2025–2027

Laxå, bangårdsombyggnad

2025–2027

Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

2025–2027

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge

2025–2027

7.3.7.
Investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket redovisa ytterligare namngivna investeringar
som övervägts för planförslaget som motsvarar en ökning av medlen för namngivna
investeringar med 10 procent (se även bilaga 1 och underlagsrapporten om
investeringsåtgärder). Dessa 10 procent motsvarar enligt Trafikverkets beräkning cirka 28,6
miljarder kronor.
Trafikverket har valt att föreslå dels utökad alternativt full finansiering för flertalet av de
objekt som har kvarstående finansieringsbehov efter 2033 i förslaget till plan, dels ett antal
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förslag till nya vägobjekt med huvudsakligen tydlig landsbygdsprofil och god
trafiksäkerhetsnytta. Det återstående utrymmet upp till nivån 28,6 miljarder kronor föreslår
Trafikverket ska användas för en utökning av medlen till trimningsåtgärder på
landsbygdsvägnätet för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Motiven för att utöka finansieringen inom planperioden av de objekt som redan prioriterats
i den gällande planen är främst att de ska kunna färdigställas och ge de nyttor som förväntas
tidigare. Motiven för att föreslå namngivna vägobjekt med en huvudsaklig landsbygds- och
trafiksäkerhetsprofil är att anspråken runt om i landet på förbättrade vägar är höga. De
handlar exempelvis om att möjliggöra säker arbets- och studiependling med rimliga restider
men även förutsägbara transporttider för gods i de delar av landet där vägtrafik är och
förväntas vara det dominerande transportsättet under överskådlig tid. Ökningen av
trimningsmedlen svarar på samma sätt som de namngivna vägobjekten upp mot de behov
som kan tillgodoses med åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor.
Åtgärderna har huvudsakligen identifierats utifrån Trafikverkets arbete med betydande
brister54 och redovisas nedan regionvis.
Nord


E10 Mertainen–Kauppinen mötesseparering



E12 Kulla–Norrfors mötesseparering



E4 Ljusvattnet–Yttervik mötesseparering



E4 Grimsmark–Broänge mötesseparering.

Mitt


E4 Kongberget–Gnarp, full finansiering under planperioden



Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, full finansiering under
planperioden



E16 Borlänge–Djurås, full finansiering under planperioden



E 16/väg 66 Förbi Yttermalung



E16 Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering



RV 50 Förbi Grängesberg



Väg 56 Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen



E14 Lockne–Optand/Förbi Brunflo



E4 Förbi Örnsköldsvik.



Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala–länsgränsen Uppsala/Stockholm), ökad
finansiering under planperioden



E20 Trafikplats Gröndal–Eskilstuna 2+2



Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro.

Öst

Stockholm
54

Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271.
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E4 trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS



E4 trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av E4
Förbifart Stockholm.

Väst


Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet, full finansiering under
planperioden



E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1



E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1



Väg 26 Halmstad–Oskarström, 2+1-väg



E45 Vänersborg–Mellerud, deletapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1.



E22 Ronneby Ö–Nättraby, full finansiering under planperioden



Alvesta, triangelspår, full finansiering under planperioden



Maria–Helsingborg C, dubbelspår, ökad finansiering under planperioden



Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana, ökad
finansiering under planperioden



E4 Trafikplats Ekhagen



Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved



Rv 40 Skogslid–Haga



E22 Genom Mönsterås



Rv 25 Nybro, trafikplats Glasporten



Rv 40 Toverum–Hyttan



Rv 25 Förbi Lessebo



Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. trafikplats



E6 Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält E4 genom Jönköping,
tpl Ekhagen.

Syd

7.3.8.

Kort om kostnads- och effektbedömningar och deras osäkerheter

För nya investeringsåtgärder och för ej ekonomiskt byggstartade investeringsåtgärder i
befintlig plan, har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt Trafikverkets
kalkylprocess som omfattar traditionell kalkylmetodik (kvantiteter x à-pris) och
osäkerhetsanalys enligt successivprincipen55. För investeringsåtgärder där det redan fanns
aktuella kalkyler framtagna med denna metod har en prisnivåomräkning skett av dessa
kalkyler.
För investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där utformningen är mer
osäker har en förenklad metod använts för kalkylering, som kallas grov kostnadsindikation.

55

Läs mer i Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224, avsnitt 1.1.7.
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För flertalet investeringsåtgärder i gällande plan som ännu inte har byggstartat, och för nya
förslag till investeringsåtgärder, har nya samhällsekonomiska analyser och samlade
effektbedömningar genomförts.56 Ett sammandrag redovisas i bilaga 1 i denna rapport och
en mer utförlig redovisning av investeringarna finns i en underlagsrapport.57

7.4.
Åtgärder för de stora industriinvesteringarna i
Norrbotten och i Västerbotten58
De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller planeras i
Norrbottens län och Västerbottens län kommer att ställa nya krav på
transportinfrastrukturen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera vilken
påverkan detta får för transportinfrastrukturen samt vilka behov av åtgärder som kan väntas
uppstå med anledning av denna samhällsomställning.
Uppdraget är avgränsat till pågående stora företagsetableringar i Norrbottens län och
Västerbottens län och dess påverkan på den statliga transportinfrastrukturen i Sverige. De
etableringar som särskilt ger påverkan på transportsystemet i form av både godstransporter
och persontransporter är omställning till koldioxidfri stålframställning (Hybrit
Development AB, LKAB, SSAB och H2 Green Steel AB) samt företagsetableringar och
expansioner i Skellefteå (Northvolt AB, Boliden AB och följdetableringar). Flera av
investeringarna kopplat till omställning till koldioxidfri stålframställning planeras just nu
för att vara i produktion med början 2025, medan Bolidens investeringar och Northvolts
första etapp beräknas vara i produktion innan årets utgång.
Analysen visar att påtagliga trafikökningar, jämfört med dagens trafik och Trafikverkets
basprognos, framförallt kommer att påverka följande befintliga infrastruktur:


Järnvägen Luleå–Riksgränsen



Hamn och farled i Luleå



Väg E4 förbi Skellefteå, samt anslutande statliga regionala vägar i Skellefteå
(Skellefteåtriangeln)



Lokala statliga vägar i direkt anslutning till företagsetableringarna.

Analysen visar också att ökad arbetspendling är en förutsättning för
kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. De pågående företagsetableringarna och
den samhällsomvandling samt befolkningsökning som dessa medför kommer också att
innebära ökade trafik- och transportflöden längs Norrlandskusten och vidare söderut i
Sverige. Detta innebär att den planerade Norrbotniabanan kommer att vara viktig ur flera
perspektiv för att få en robust och effektiv infrastruktur längs Norrlandskusten.
7.4.1.

Järnvägen Luleå–Riksgränsen

För att möta behovet av utvecklad infrastruktur föreslår Trafikverket en lånefinansiering för
att kunna göra en storsatsning på järnvägen Luleå–Riksgränsen som är helt avgörande för

56

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
57
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033, Publikation 2021:224.
58
Se även den särskilda redovisningen rörande regeringsuppdraget: Trafikverket (2021), Åtgärder i
transportinfrastrukturen för de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten.
Publikation 2021:229.
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att säkerställa att näringslivssatsningarna kan genomföras på ett önskvärt sätt. Inom ramen
för detta paket bör följande delar ingå:


Dubbelspår Luleå–Boden



Ökning till Stax 32,5 ton på sträckan Kiruna–Riksgränsen och Svappavaara–Kiruna



Förlängning av mötesstationerna Murjek, Harrträsk, Näsberg och Nuortikon



Luleå C flytt av personvagnsuppställningen samt ombyggnad av personbangård



Malmbanan Boden–Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt



Mindre trimningsåtgärder i Luleå C, Boden C och på sträckan Boden–Kiruna.

Kostnaderna för järnvägsåtgärderna Luleå–Riksgränsen uppskattas till cirka 7,5 miljarder
kronor.
Lånefinansieringen skulle möjliggöra ett snabbt genomförande av järnvägsåtgärderna på
sträckan Luleå–Riksgränsen vilket delvis skulle kunna finansieras med högre banavgift.
Inriktningen bör vara att en andel av investeringskostnaden kan tas ut av de järnvägsföretag
som utnyttjar bandelen och som får nytta av investeringarna. Utformningen av en sådan
finansieringslösning behöver utredas vidare.
7.4.2.

Vägar kring Skellefteå

För att möta den snabba samhällsutvecklingen och de industriinvesteringar som nu sker i
Skellefteå föreslår Trafikverket en satsning på följande åtgärder i Skellefteå:


E4 förbifart Skellefteå



Demonstrationsanläggning i syfte att möjliggöra utveckling kopplad mot
elektrifiering och digitalisering på väg 372 Skellefteå–Skelleftehamn



Åtgärder i form av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på väg 95, 372
och AC 827 i Skellefteå. För att säkerställa genomförande bör en eventuell extra
satsning till den regionala planen prövas.

Kostnaden för E4 förbifart Skellefteå uppskattas till cirka 1,4 miljarder kronor och
kostnaderna för de trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärderna på väg 95, 372 och AC
827 uppskattas till cirka 600 miljoner kronor.
En eventuell lånefinansiering till järnvägen Luleå–Riksgränsen skulle frigöra cirka 700–
800 miljoner kronor i Trafikverkets förslag till nationell plan vilket skulle kunna användas
för att finansiera delar av E4 förbifart Skellefteå. Det innebär dock att förbifarten kommer
att kunna slutföras först efter 2033. För att kunna öka framdriften bör andra finansieringar
såsom medfinansieringar och infrastrukturavgifter prövas. För förbifarten på väg E4 i
Skellefteå finns det en möjlighet att finansiera bron över Skellefte älv med en
infrastrukturavgift. Det behöver dock analyseras ytterligare.
7.4.3.

Norrbotniabanan

Trafikverket har analyserat möjligheterna att tidigarelägga åtgärder i gällande nationell
plan. För Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå är det möjligt att tidigarelägga
byggstarten med ett till två år och färdigställandet skulle då kunna ske i slutet på
planperioden 2022–2033, om ingen hänsyn tas till eventuella finansiella begränsningar och
under förutsättning att tillståndsprocesser inte drar ut på tiden.
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7.5.

Innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen

Ny teknik som bygger på automatisering, digitalisering och elektrifiering behöver få
genomslag i det praktiska genomförandet av entreprenader, för att på sikt kunna bidra till
mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Trafikverket föreslår ett antal projekt som
myndigheten bedömer är lämpliga för olika typer av systemdemonstration, för att accelerera
införandet av nya lösningar samt öka Trafikverkets och branschens förmåga inom planering,
trafikledning, vidmakthållande och byggande. Se även kapitel 5 om de övergripande
prioriteringarna inom forskning och innovation.
Inledningsvis ges en övergripande bild av digitaliseringens potential på transportområdet,
för att illustrera vad innovation kan åstadkomma i det specifika avseendet. Därefter
redovisas konkreta förslag på objekt som kan vara lämpliga för olika innovativa lösningar.
7.5.1.

Digitaliseringens påverkan på transportsystemet

Digitalisering är en utveckling och förändrande kraft som påverkar hela samhället, inklusive
transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och information
ökar och blir alltmer lättillgänglig. I takt med att samhället digitaliseras skapas nya tjänster i
transportsystemets olika delar, där befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas med
hjälp av digital infrastruktur59 och digitala lösningar. Digitaliseringen möjliggör också nya
typer av åtgärder och beslutsstöd som på olika sätt bygger på interaktion mellan fordon och
infrastruktur för att skapa nyttor i transportsystemet.
Trafikverket kommer under planperioden att verka för att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter genom att beakta utveckling av informationsmängder och den digitala
infrastrukturen, både inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med andra
aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga inslag av digitalisering som ger direkta effekter i
transportsystemet kan underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.
Åtgärder och beslutsstöd som nyttjar digitalisering kan även komplettera nuvarande arbete
med åtgärdsval, och på sikt ersätta dagens åtgärder med nya lösningar. Detta kan ske genom
att identifiera brister och behov på ett effektivt sätt samt föreslå kostnadseffektiva åtgärder i
transportsystemet. Dessa åtgärder bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls, till
exempel genom att optimera nyttjandet av befintlig kapacitet, minska utsläppen på utsatta
platser, förbättra framkomlighet och tillgänglighet eller till att färre omkommer eller skadas
allvarligt i transportsystemet.
Åtgärder som nyttjar digitalisering inom transportsystemet kommer steg för steg att
utvecklas, demonstreras och implementeras under planperioden. Genomslagstakten beror
på flera faktorer som är svåra att uppskatta en tydlig tidplan för. Det handlar bland annat
om teknikutveckling, tillgång till data, efterfrågan hos transportköpare, behov av förändrade
regelverk och utveckling av Trafikverkets interna arbetssätt för upphandling och
genomförande av åtgärder. Därför krävs ett flexibelt förhållningssätt och utrymme i
planeringsprocessen för att kunna driva förutsättningsskapande initiativ som leder till att
Trafikverket stegvis kan implementera den här typen av nya åtgärder och beslutsstöd.
Ökad tillgång till och produktion av data och information i olika former innebär nya
möjligheter att utveckla alla delar i planeringen av transportsystemet. Därför bör satsningar
59

Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur.
till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Det är dessa saker som transporterar data. Den
mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör
att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet.
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inom detta område prioriteras under planperioden. Information blir en allt viktigare del av
transportsystemet. Trafikverket följer regeringens strategi Data – en underutnyttjad resurs
för Sverige, och arbetar aktivt för att tillgängliggöra exempelvis vägdata, trafikdata och
digitaliserade trafikregler. 60 Data som delas mellan olika aktörer möjliggör och underlättar
utvecklingen av nya tjänster och tekniker som optimerar transporter, underhåll och
användandet av vägsystemet genom val av tidpunkt, färdmedel eller resväg. Detta skulle
bidra till ett mer effektivt nyttjande av transportsystemet, exempelvis genom dynamisk
trafikregelgivning som stöttar introduktionen av automatiserade fordon.
Datadriven analys ger möjlighet att med större precision beskriva mål, behov och brister i
transportsystemet, och att fatta väl avvägda beslut och välja kostnadseffektiva åtgärder för
både investeringar, underhåll och trafikledning. För att möjliggöra detta krävs en
ambitionshöjning av förmågan hos aktörer i transportsystemet att ta emot, hantera och
kvalitetssäkra data om bland annat infrastrukturen, dess tillstånd och flöden. Det kan till
exempel ske genom att ta steg mot att skapa en digital tvilling av infrastrukturen, en
grunddatadomän för transportsystemet eller förtydliga Trafikverkets uppdrag kring
Nationell vägdatabas (NVDB). Dessa är exempel på digitala initiativ hos myndigheten som
har direkt påverkan på transportsystemet och skapar nyttor hos olika aktörer.
En grundläggande del i utvecklingen handlar om tillgång till rätt data med rätt kvalitet för
att skapa förutsättningar för att kunna använda olika analysverktyg och AI med framgång.
Denna utveckling är en grundförutsättning för att bli en datadriven organisation. Inom
Trafikverket pågår för närvarande ett antal förutsättningsskapande aktiviteter, exempelvis
fortsatt etablering av informationsförvaltning, utveckling av regelverk för hantering av stora
och mer samlade datamängder, utveckling av vår tekniska analysmiljö och införande av nya
roller inom analysområdet.
Trafikverket kommer inte att på egen hand kunna skapa alla de positiva effekter som en
digitalisering av användande, byggande och vidmakthållande av transportsystemet kan ge.
Trafikverket och andra statliga aktörer behöver agera som stabila hörnpelare i de nätverk
som uppstår.
Digitaliseringen kräver en tydlig positionering av Trafikverkets roll och uppgift i de system
där flera parter är beroende av varandra för att nå utvecklingsmålen. Således finns ett behov
av att utreda vilka initiativ som staten, genom exempelvis Trafikverket, ska ansvara för.
7.5.2.

Plan för fortsatt elektrifiering

Enligt direktivet ska Trafikverket redogöra för det fortsatta genomförandet av den plan för
elektrifiering av delar av det statliga vägnätet som Trafikverket redovisade i februari 2021.61
Redovisningen kan sammanfattas i följande rekommendationer:


Lokala och regionala tunga transporter kan elektrifieras med en utbyggd
laddinfrastruktur. Bristen på infrastruktur för stationär laddning bedöms utgöra ett
hinder för elektrifiering av tunga fordon och infrastrukturen bör byggas ut i närtid
för att påskynda elektrifieringen.

60

https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data-en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiellintelligens-och-digital-innovation
61
Trafikverket (2021), Analysera förutsättningar och planera för utbyggnad av elvägar. Publikation
2021:013. Trafikverket (2021). Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs
större vägar. Publikation 2021:012.
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För tunga fordon som används över större områden, har länge körsträckor eller har
ett högre energibehov finns flera tänkbara alternativ såsom elväg, bränslecell,
biodrivmedel och stationär laddning.



Under de närmaste åren behövs fortsatt arbete med att ta fram kunskapsunderlag
kring hur tunga lastbilar som verkar över längre avstånd kan elektrifieras.

Elektrifieringslösningar för tunga transporter utvecklas i snabb takt och Trafikverket ser i
nuläget ingen anledning att ändra de övergripande rekommendationerna. Den snabba
utvecklingen inom batterikapacitet och möjligheter att nyttja vätgas bidrar till att den nu
föreslagna ambitionsnivån för utbyggnad av elvägar är något lägre jämfört med den plan
som föreslogs i regeringsuppdraget.
Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg (den så kallade piloten) på
sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–
2026. Beräknad totalkostnad för objektet är 500–600 miljoner kronor och beror bland
annat på val av teknik. Fler objekt under perioden 2022–2026 bedöms inte vara rimligt med
hänsyn till långa ledtider för den fysiska planläggningsprocessen.
Den fortsatta planeringen syftar även till att kunna besluta om en eventuell fortsatt
utbyggnad av elvägar inom ramen för nästa planrevidering. Trafikverkets förslag är därför
att se över den tidigare utbyggnadsplanen, identifiera lämpliga sträckor och peka ut dem
som prioriterade brister inför nästa planrevidering. Trafikverket bedömer att sträckor på
cirka 200–300 kilometer kan vara en lämplig ambition att planera för med hänsyn till den
snabba utvecklingen inom andra områden inom elektrifieringen av transportsystemet. Det
sker även mycket internationellt kring elvägar där bland annat USA, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Israel och Kina har strategier för elektrifiering av transportsystemet som
inkluderar elvägar. Det ska även etableras större test och permanenta sträckor i både Italien,
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Indien och Israel de närmaste åren.
När det gäller samordning av elvägar avser Trafikverket ta ett fortsatt ansvar, framför allt
nationellt men delvis även internationellt. Det sker genom Trafikverkets
elektrifieringsprogram och kommer att innefatta olika typer av aktiviteter. Det handlar om
aktörssamverkan och olika typer av seminarier eller workshops. Det kan också handla om
att sprida kunskap och bidra till en gemensam kunskapsplattform för olika aktörer.
I den fortsatta planeringen av elektrifiering av transportsektorn och i synnerhet elvägar är
en fortsatt samverkan med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter viktig.
Trafikverket kommer därför att ta initiativ till en tydligare samverkan mellan berörda
myndigheter. Det är också viktigt att beakta utvecklingen inom området och följa det arbete
som bedrivs inom Elektrifieringskommissionen det närmaste året.
7.5.3.

Förslag på lämpliga objekt för innovativa lösningar

Trafikverket föreslår här ett antal projekt som myndigheten bedömer är lämpliga för olika
typer av innovation och för att driva på utvecklingen mot minskade klimatavtryck i
byggskedet. De projekt som beskrivs nedan under 7.5.3.1 och 7.5.3.4 är inte namngivna och
kommer att utvecklas och finansieras inom posten trimnings- och miljöåtgärder.
7.5.3.1.
Väg 372 Skellefteå
Väg 372 knyter samman centrala Skellefteå med hamnen och industriområdet Bergsbyn där
Northvolt och andra etableringar väntas skapa cirka 5 000 nya arbetstillfällen. En
systemdemonstrator föreslås omfatta både en plattform för utbyte och samverkan liksom
delprojekt för fysiska och digitala anpassningar av infrastrukturen. Flera aktörer involveras
för sådana åtgärder, och diskussion för att skapa en plattform pågår redan med
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DriveSweden, universiteten i Luleå och Umeå, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och
näringslivsföreträdare (Northvolt, Boliden). En systemdemonstrator ska leda till
beställningar av trimningsåtgärder som möjliggör elektrifierade och på sikt automatiserade
gods- och persontransporter längs väg 372.
Trafikverket bedömer att väg 372 skulle kunna utgöra en lämplig sträcka för elektrifiering
och digitalisering som kan kopplas till de ovan nämnda satsningarna.
7.5.3.2.
Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
Tvärförbindelse Södertörn blir en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om
Stockholm med separat gång- och cykelväg längs hela sträckan. Tillsammans med
E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som
binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län. Leden knyter även samman
den nya hamnen Nynäshamn-Norvik med E4/E20 och bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart.
Genom att skapa särskilt utrymme för nya innovationer och arbetssätt under en av de senare
entreprenaderna vid byggandet, vill Trafikverket undersöka möjligheterna till effektivisering
och minskad miljöbelastning. Elektrifiering, digitalisering och automatisering skapar
tillsammans nya möjligheter för att effektivisera anläggningsprojektet. Utsläppen av
växthusgaser kan minskas, energi- och resursanvändningen effektiviseras och kvaliteten i
informationsutbyte genom hela byggprocessen ökas. Genom att kombinera elektrifiering
med digitalisering och autonoma fordon är bedömningen också att tidsåtgången för vissa
aktiviteter kan minskas genom att utnyttja en större del av dygnet. Digitaliseringen i sin tur
skapar förbättrade möjligheter till exempel för optimering av masstransporter, ökad
personsäkerhet samt kontroll av mängder och kvalitet.
7.5.3.3.
Norrbotniabanan
För Norrbotniabanans första etapp med fastställd järnvägsplan (Umeå–Dåva), har
Trafikverket redan nu ställt krav på att vissa delar av tunnelentreprenaden (borrning,
bergsförstärkning och skrotning) ska genomföras med elektrifierade arbetsmaskiner.
När det gäller lastning och uttransport av bergmassor sker dessa moment idag med
dieseldrivna maskiner. För att närma sig ett klimatneutralt byggande överväger Trafikverket
därför att leasa elektrifierade dumprar och hjullastare samt laddinfrastruktur, så att denna
utrustning kan tillhandahållas entreprenören. Att leasa utrustningen är ett sätt att forcera
elektrifieringen. Entreprenören hinner nämligen inte anskaffa sådan utrustning efter
kontrakts tecknande. Skulle detta förverkligas bedömer Trafikverket att projektet kan vara
det första helelektrifierade tunneldrivningsprojektet i världen.
7.5.3.4.
Regional demonstrator för fortsatt elektrifiering
Trafikverket ser ett behov av att testa och demonstrera hur elvägar, och även elektrifiering i
annan form än elvägar, kan integreras i vägtransportsystemet och samhället i stort. Ett
exempel skulle kunna vara en regional demonstrator som visar hur elektrifieringen kan
genomföras i gränssnittet mellan statlig och kommunal väghållare, och där såväl lätt som
tung trafik ska kunna tillgodogöra sig elektrifieringens potentialer.
Trafikverket bedömer att en regional systemdemonstrator (pilot) av det slag som beskrivits
ovan skulle bidra till kunskap gällande både tekniska, juridiska och affärsmässiga aspekter
på elektrifieringen. Vidare bedömer Trafikverket, efter att ha sonderat förutsättningarna för
samarbete, att det finns intressenter för en sådan regional demonstrator i Halmstad med
omnejd.
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7.6.

Nya stambanor för höghastighetståg

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar
på de nya stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor, att de
etapper av de nya stambanorna som ingår i nu gällande plan ska genomföras och att
samtliga etapper ska ingå i planförslaget (se figur 29).
Då förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga planerad produktion av objektet och
omfördela medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under
planperioden.

Figur 29 Principiell kartbild över nya stambanor för höghastighetståg.

7.6.1.

Nuvarande systemutformning och pågående planering

Syftet med nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är att de ska:


Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga
och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.



Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra
länder i Europa.



Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för
starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.



Främja hållbara resor och transporter.

De nya stambanorna ska också bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större
arbetsmarknadsregioner.
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För att leverera den funktion som är syftet med nya stambanor har inriktningen varit ett
separerat system dimensionerat för en hög hastighet (320 km/tim62) och en anläggning med
lågt underhållsbehov.
I den gällande planen ingår tre etapper av nya stambanor för vilka planläggningsprocess
pågår: Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund.
Planeringsarbetet på de centrala delarna mellan Linköping och Borås/Hässleholm ligger
vilande sedan åtgärdsvalsstudier avslutades 2018, eftersom sträckorna inte ingår som
namngivna objekt eller utpekade brister i gällande nationell plan.
Investeringskostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är bedömd
till 325 +/- 55 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.63
7.6.2.

Kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet

Trafikverket ska enligt regeringens direktiv redovisa hur valet av produktionsmetoder kan
bidra till en effektivare utbyggnad och ökad uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen, samt vilka andra kostnadsreducerande åtgärder som kan bidra till
sänkta produktionskostnader, vilka åtgärder som krävs för att dessa ska kunna realiseras
och hur stora besparingar som kan förväntas.
För att minska kostnaderna i investeringsskedet har Trafikverket gjort ett fördjupat arbete
inom de potentialområden för reducerad investeringskostnad som redovisades i samband
med regeringsuppdraget i februari 202164.
Utifrån de möjliga kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet som identifierats är
Trafikverkets mål att den totala investeringskostnaden för nya stambanor ska reduceras
med 65 miljarder kronor jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande
systemutformning.
Detta föranleder bland annat att följande förändringar jämfört med tidigare inriktning görs
på systemnivå:


Teknikval med lägre investeringskostnad görs genom anpassning av tekniska
standarder. Till exempel utformas hela systemet med ballasterat spår.



Förenklade tätortspassager genom sänkta hastigheter i vissa tätorter för att minska
kostnaderna för centrala stationslägen.



Förenklade stationsutformningar genom färre spår för vändande tåg.

Konsekvenserna av justeringarna blir att restiden för ändpunktstrafiken ökar med 5–10
minuter. Möjligheterna för tågvändningar minskar, vilket medför att vissa hittills antagna
trafikeringsupplägg för den regionala trafiken inte blir möjliga. I viss mån begränsas därför
flexibiliteten i systemet och kapacitetstillskottet blir något mindre. Systemet kommer att
utformas för att ge minst lika god tillgänglighet och punktlighet som andra nybyggda delar
av det svenska järnvägssystemet, men inte längre med den högre ambitionsnivå för nya

62

Utom Ostlänken och Göteborg–Borås som dimensioneras för 250 km/tim.
Indexreglerad kostnad motsvarande de tidigare redovisade 295 +/- 50 miljarder kronor som
avsågs i 2017 års prisnivå. Kostnad omfattar nya stambanor mellan Gerstaberg (Järna), Almedal
(Göteborg) respektive Lund. För avgränsningar avseende kostnadsbedömning, se även: Trafikverket
(2021) Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033. Publikation 2021:187.
64
Trafikverket (2021), Nya stambanor för höghastighetståg – Slutredovisning av uppdrag angående
nya stambanor för höghastighetståg. Publikation 2020:025.
63
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stambanor som Trafikverket tidigare utgått ifrån. Förändrade teknikval ger även ett ökat
behov av underhåll och reinvesteringar.
De funktionella förändringarna som görs bedöms ligga i linje med syftet för nya stambanor
och de övergripande förväntningarna på systemet. Vissa delnyttor kommer att förändras
medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i
aktuella bedömningar.
Inriktningen att minska investeringskostnaderna med 65 miljarder kronor innebär att den
bedömda kostnaden för nya stambanor efter kostnadsreducerande åtgärder är
260 +/- 45 miljarder kronor.65
Vilka kostnadsreducerande åtgärder som är möjliga att genomföra i olika delar av systemet
beror på en mängd parametrar, till exempel topografiska förutsättningar, nuvarande
systemutformning och rimligheten i eventuella omtag i pågående processer. Ny bedömd
kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder för systemet och de ingående objekten framgår
av tabell 21.

Tabell 21 Bedömda kostnader enligt nuvarande systemutformning respektive efter kostnadsreducerande åtgärder.
Bedömda kostnader för systemet redovisas dels med den mest troliga kostnaden (50-procentspercentilen) dels med ett
osäkerhetsintervall. Miljarder kronor.

Bedömd kostnad
(Nuvarande systemutformning)
Nya stambanor

Ny bedömd kostnad66
(Efter kostnadsreducerande
åtgärder)

325 +/- 55

260 +/- 45

Objekt Ostlänken

91

81

Objekt Göteborg–Borås

44

38

Objekt Hässleholm–Lund

28

21

162

120

Centrala delar
(Linköping–Borås/Hässleholm)

Av den ovan nämnda kostnadsreduktionen förutsätter 5–10 miljarder kronor förändringar
av juridiska regelverk och andra styrande parametrar som ligger utanför Trafikverkets
mandat. I följande frågor är Trafikverket beroende av stöd från andra parter för att realisera
kostnadsreduceringar:


Förändrad lagstiftning för effektivare och mer hållbar masshantering.



Särskilt uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter gällande samverkan kring
stabila planeringsförutsättningar och effektiva processer för nya stambanor. (Se
vidare avsnitt 7.6.6)



Förändrade regelverk/tillämpningar avseende möjlighet att ställa krav på
fordonsegenskaper.

För att reducera investeringskostnaderna för nya stambanor krävs dessutom ett
kontinuerligt och proaktivt arbete med produktivitetshöjande åtgärder. Nya stambanors
65

Bedömd kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder utgör den kostnad som bedömts möjlig
förutsatt att samtliga kostnadsreducerande åtgärder kan realiseras i sin fulla potential. Detta kräver
ett successivt arbete och att ett flertal åtgärder och förutsättningar samverkar.
66
Se föregående not.
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omfattning och volym möjliggör stordriftsfördelar och effektivisering genom
standardisering och industriell produktion av vanligt förekommande anläggningsdelar. En
anläggning som byggts med industrialiserade metoder bidrar inte bara med en lägre
investeringskostnad, utan ger även goda förutsättningar för kostnadseffektivt underhåll och
reinvesteringar under drifttiden. En fördjupad beskrivning av kostnadsreducerande
åtgärder finns i underlagsrapporten om nya stambanor.67
Nya stambanor omfattar stora anläggningsvolymer vars produktionsmetoder och ingående
material innebär omfattande utsläpp av växthusgaser. De stora anläggningsvolymerna över
lång tid utgör ett bra underlag för utveckling och innovationer i omställningen mot
klimatneutrala material och energieffektiva metoder. Nya Stambanor kommer att driva ett
proaktivt och kontinuerligt arbete för att främja utvecklingen mot och omställningen till en
klimatneutral och energieffektiv anläggningsbransch och därmed ökad uppfyllelse av
klimatmålen.
7.6.3.

Samlad organisation och effektiv kostnadsstyrning

Regeringen anser att det fortsatta genomförandet av nya stambanor bör ske i en samlad och
separat projektorganisation inom Trafikverket. Regeringen har i direktiven angett att
Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten avser att organisera det fortsatta
genomförandet av nya stambanor.
Ansvaret för både planering och genomförande av nya stambanor ligger, sedan den 1
oktober 2020, samlat under programorganisationen Nya Stambanor. Detta ger
förutsättningar för att utifrån ett systemperspektiv samordna, optimera och prioritera för att
styra mot hög kostnadseffektivitet och kostnadskontroll. Det samlade ansvaret för planering
och genomförande innebär också möjlighet att styra om resurser och göra prioriteringar
mellan olika delar av nya stambanor vid eventuella hinder i pågående processer.
Vidare möjliggör den samlade organisationen även stordriftsfördelar och effektivisering
genom utveckling av standardiserade produkter och arbetssätt. I det fortlöpande arbetet
omhändertas och värderas kontinuerligt möjligheter till sänkta kostnader och
produktivitetshöjande åtgärder. Det gäller både i objekt som ingår i gällande plan, och i det
fortsatta arbetet med planering av systemet som helhet. En fastlagd utbyggnadsplan som
tydliggör volymer och genomförande över tid ger stabilitet i planeringen och goda
förutsättningar för standardisering och industriell produktion.
Trafikverket avser att årligen, till uppdragsgivaren, redovisa framdrift och ekonomisk status
för att ge en samlad bild med hög grad av transparens.
7.6.4.

Planförslag nya stambanor för höghastighetståg

I regeringens direktiv till Trafikverket anges att de nya stambanorna i planförslaget bör
innefatta investeringar till ett belopp av 107 miljarder kronor. Med kostnadsreducerande
åtgärder inarbetade hade denna nivå legat i linje med planerad planläggning och produktion
under planperioden.
Eftersom Härryda kommun har meddelat att de inte avser att medverka i det fortsatta
planarbetet gällande nya stambanor för höghastighetståg saknas i nuläget förutsättningar
att gå vidare i delar av pågående planläggningsprocess för Göteborg–Borås. I och med detta
pausar Trafikverket allt planläggningsarbete som berör Härryda kommun i avvaktan på
regeringens beslut om tillåtlighet för sträckan. Trafikverket avser att lämna in ansökan om
67

Trafikverket (2021), Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:187.
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tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken till regeringen under 2022. Detta innebär att
färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år och att medelsbehovet
inom Göteborg–Borås därmed minskar med 8 miljarder kronor under planperioden. Av
dessa omfördelas 5 miljarder kronor inom nya stambanor vilket innebär en mer offensiv
tidplan, dels för genomförandet av Ostlänken dels för planläggning av objekt i systemets
centrala delar. Figur 30 visar medelsfördelning och prognos för nya stambanor under
utbyggnaden.

Figur 30 Medelsfördelning och prognos för nya stambanor under utbyggnaden. Prognosen efter planperioden (2022 –2033)
bygger på antagandet om att fortsatt finansiering möjliggörs i motsvarande takt som under slutet av planperioden.
Miljoner kronor.

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där
planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund,
färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och
fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–
Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029.
Under planperioden kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att genomföras,
vilken beskrivs närmare nedan. För planläggning av centrala systemdelar mellan Linköping
och Borås respektive Hässleholm avsätts 3 miljarder kronor under planperioden.
7.6.5.

Systemövergripande utbyggnadsanalys

Inriktningen är att nya stambanor i sin helhet ska stå klara 2045. Planeringen behöver utgå
ifrån ett systemperspektiv för att nyttorna av de nya stambanorna i sin helhet ska realiseras
och kunna optimeras utifrån både funktionella, kostnadsmässiga och tidsmässiga aspekter.
Detta gäller systemets funktion mellan Stockholm, Göteborg och Malmö men också hur de
nya stambanorna samverkar med det övriga järnvägssystemet och transportsystemet i stort.
För att den fortsatta utbyggnaden av nya stambanor ska optimeras utifrån behoven på
systemnivå kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att göras tidigt under
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planperioden. Analysen ska klarlägga funktionella och tidsmässiga beroenden mellan nya
stambanor och andra identifierade brister och planerade åtgärder med stor påverkan på
systemets grundfunktion. Exempel på brister och åtgärder utanför nya stambanors system
är plattformskapacitet i systemets ändpunkter, kapacitetsåtgärder in mot storstäderna,
uppställningsspår och andra sidosystem. Den systemövergripande utbyggnadsanalysen
syftar till att, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och operatörer, klarlägga
funktionella förutsättningar och fortsatt inriktning för planering och genomförande av nya
stambanor. Detta så att utbyggnaden kan ske på ett kostnadseffektivt sätt som innebär att
bästa möjliga effekt fås av respektive delsträcka.
Den systemövergripande utbyggnadsanalysen ska resultera i en utbyggnadsplan för nya
stambanor. Utbyggnadsplanen kommer att presenteras för uppdragsgivaren som underlag
för beslut om fortsatt utbyggnadsordning i samband med kommande planrevidering.
7.6.6.

Förberedande planering och planläggning

Planläggningsprocessen för systemets centrala delar (Linköping–Borås/Hässleholm)
beräknas kunna påbörjas omkring 2026. För att effektivisera kommande planläggning
genomförs, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och kommuner ett
förberedande planeringsarbete. Syftet med det förberedande arbetet är att:


Se över och justera nuvarande systemutformning (avseende
trafikeringsmöjligheter, hastigheter genom tätorter, stationer med mera) så att den
i så stor utsträckning som möjligt omhändertar kostnadsreducerande åtgärder och
samtidigt skapar nyttor på både nationell och regional nivå.



Utforma och teckna gemensamma avsiktsförklaringar med regioner och kommuner
avseende ny systemutformning samt inriktning, innehåll och samverkansprocesser
i kommande planläggning.



Genomlysa de fysiska förutsättningarna på sträckorna avseende genomförbarhet
och kostnader, samt avgränsa och verifiera utredningsområden.

I samband med det förberedande arbetet avser Trafikverket tillsammans med berörda
länsstyrelser och andra myndigheter se över hur samverkans-, planerings-, handläggnings-,
tillstånds- och prövningsprocesser kan samlas och samordnas för att säkerställa stabila
planeringsförutsättningar och effektiva processer kopplat till färdigställandet av nya
stambanor. För detta krävs ett särskilt uppdrag till länsstyrelser med flera enligt avsnitt
7.6.2.
7.6.7.

Finansiering

Genomförandet av nya stambanor är komplext att hantera inom Trafikverkets ordinarie
anslag, eftersom möjligheten att flytta medel mellan år är mycket begränsad. Eftersom nya
stambanor utgör en betydande del av det totala anslaget får även små förskjutningar i
framdrift och kostnad stora konsekvenser för möjligheten att planera och driva andra objekt
framåt. En annan finansiering, exempelvis genom lång- eller kortfristigt lån, skulle
underlätta hanteringen och samtidigt möjliggöra en snabbare utbyggnad och tidigare
realisering av nyttoeffekter som ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad
tillförlitlighet i järnvägssystemet.
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7.7.

Utbyggnad av järnväg i norra Sverige

Trafikverket ska, enligt direktivet, särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av
järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan.
En viktig del i det underlag som tagits fram avseende norra Sverige är de bristanalyser som
regeringen pekade ut vid fastställelsen av den gällande planen. Trafikverket har genomfört
analyserna och rapporterna är publicerade på
Figur 31 Utpekade bristanalyser i norra Sverige.
Trafikverkets hemsida. Följande utpekade
bristanalyser berör norra Sverige (Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och
Gävleborg):
a) Narvik–Luleå, bristande kapacitet i
järnvägssystemet.68
b) Inlandsbanan, framtida funktion
(överflyttning väg till järnväg samt
omledning).69
c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–
Boden/Luleå, bristande kapacitet i
järnvägssystemet.70
d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i
järnvägssystemet – återstående delsträckor
med kapacitetsproblem och långa restider,
såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan,
Gävle–Härnösand.71
Som framgår av kartan i figur 31 är de fyra
utpekade bristanalyserna geografiskt mycket
omfattande, och tillsammans med de nybyggda respektive planerade sträckorna på
Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan utgör de huvuddelen av järnvägsnätet
i norra Sverige. Till detta kommer stråket (Stockholm) Gävle mot Jämtland, där regeringen
nyligen avsatt resurser för att möjliggöra fortsatt trafikering och nya lok och vagnar för
nattågstrafiken till och från Jämtland (och Övre Norrland).
Utöver detta har Trafikverket inom ramen för förberedelserna inför planrevideringen tagit
fram ett underlag där bland annat betydande brister för hela järnvägsnätet redovisas.72
Bristerna relaterar i första hand till de transportpolitiska målens preciseringar för
funktionsmålen.

68

Trafikverket (2021), Bristanalys Narvik-Luleå Bristande kapacitet i järnvägssystemet, förslag på
kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder: slutrapport. Publikation 2021:143.
69
Trafikverket (2020), Inlandsbanans funktion i transportsystemet. Publikation 2020:121
70
Trafikverket (2021), Slutrapport Övre Norrland, Skellefteå/Bastuträsk-Boden/Luleå: bristande
kapacitet i järnvägssystemet, förslag på kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Publikation
2021:144.
71
Trafikverket (2021), Slutrapport Bristanalys Nedre Norrland: Utbyggnadsstrategi och förslag till
utbyggnadsordning. Publikation 2021: 078.
72
Trafikverket (2021), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271.
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Den övergripande strategin bakom utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige har varit att
skapa ett kapacitetsstarkt kuststråk för persontrafiken (Ostkustbanan, Ådalsbanan,
Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan) och ett funktionellt dubbelspår för
godstrafiken med hjälp av de befintliga stambanorna (Norra stambanan och Stambanan
genom Övre Norrland) tillsammans med kuststråket. På Malmbanan är strategin att öka
kapaciteten genom att bygga ut för längre och tyngre tåg.
ERTMS infördes tidigt på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan och är en viktig
komponent för att reducera förseningar och skapa robusthet. Efter initialt mycket stora
inkörningsproblem är det nu en betydligt lägre felfrekvens jämfört med konventionellt
styrda banor73. Därför är den fortsatta moderniseringen av signalsystemet av stor betydelse
för en utbyggnad av järnvägssystemet i norra Sverige.
Ett flertal potentiella åtgärder utöver Norrbotniabanan är analyserade i de utpekade
bristanalyserna. Bristanalyserna redovisar på detaljerad nivå brister, möjliga åtgärder och
effekter. Ett exempel på möjliga effekter för persontågstrafiken av åtgärderna som
identifierats, är de ungefärliga restider från Stockholm som indikeras i figur 32. Till höger i
figuren visas det funktionella dubbelspåret för gods med kuststråket och stambanestråket.
Åtgärderna ger också positiva effekter för den regionala persontågstrafiken som bidrar till
regionförstoring och förbättrad kompetensförsörjning.

73

https://www.trafikverket.se/contentassets/788fb97a3cf74e21a118579decf5290a/driftsuppfoljnin
gsrapport-ertms-program-arsrapport-2019.pdf
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Figur 32 Kartan till vänster visar ungefärliga restider från Stockholm efter utbyggnad enligt bristanalyserna. Kartan till
höger visar det funktionella dubbelspåret för godstrafiken som uppnås när Norrbotniabanan är färdigställd.

Det finns också aktuella skeenden som i hög grad kan komma att påverka förutsättningarna
och behoven av satsningar på järnvägen i norra Sverige, bland annat de gröna
industrisatsningar som regeringen aviserat i budgetpropositionen74. Här kan nämnas att
regeringen den 23 september 2021 gav i uppdrag till Trafikverket75 att analysera behovet av
åtgärder för väg, järnväg och sjöfart i främst Norrbottens och Västerbottens län, vilket
redovisas i särskild ordning den 30 november 2021.
Utöver Norrbotniabanan behövs sammanfattningsvis följande för att uppnå den
övergripande strategin som beskrivits ovan: förstärkning av Ostkustbanan upp till
Västeraspby, förstärkning mellan Luleå och Boden och fortsatt utbyggnad av Malmbanan för
de speciella behov som näringslivet har där. Dessutom behövs en särskild uppföljning av
effekterna av regeringens satsning på att binda samman Sverige och bidra till ett hållbart
resande genom nattåg till Jämtland och övre Norrland.76

74

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län,
I2021/02468.
76
Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
75
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7.8.
Objekt som bedöms medföra behov av särskilda
resurser till berörda länsstyrelser
Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket föreslå vilka investeringsobjekt som bedöms
medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser och till vilket belopp.
Regeringen gav den 24 oktober 2019 Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka
omständigheter det finns behov av extra resurser hos länsstyrelserna med anledning av
omfattande investeringsobjekt samt föreslå och konsekvensbeskriva en långsiktigt hållbar
modell för resurshantering för sådana investeringsobjekt. Trafikverket redovisade
uppdraget den 28 maj 2020. Enligt Trafikverkets förslag ska totalkostnaden för de objekt
som kan övervägas som utgångspunkt överstiga 5 miljarder kronor. Objekten ska dessutom
vara av så komplex natur att det kommer att krävas extraordinära insatser hos den eller de
länsstyrelser som berörs. Det ska även finnas möjlighet till ersättning för objekt som
visserligen understiger beloppsgränsen, men där komplexitetskriteriet är särskilt
framträdande.
Ersättning ska, enligt Trafikverkets förslag, utgå för länsstyrelsens åligganden som följer av
krav ställda i miljöbalken kopplade till det aktuella objektet. Det betyder att en stor del av
länsstyrelsens arbete med projektet avlastas även om de arbetsinsatser som länsstyrelserna
utför som följer av åligganden enligt bland annat plan- och bygglagen och kulturmiljölagen
inte ersätts. Trafikverket föreslår att ersättningen maximalt ska kunna uppgå till 0,1 procent
av objektets beräknade totalkostnad.
För att Trafikverkets förslag ska kunna börja tillämpas krävs författningsändringar.
Regeringen har ännu inte beslutat om några sådana. Trafikverket vet därför inte hur
modellen för resurshantering slutligt kommer att se ut. Trafikverket har i sin
sammanställning nedan utgått från det förslag myndigheten redovisade i maj 2020 och
redovisningen bör alltså ses som preliminär.
De maximala ersättningsbelopp som anges i tabell 22 är preliminära och kommer att
hanteras i särskild ordning. Inga investeringsåtgärder under beloppsgränsen 5 miljarder
kronor som uppfyller komplexitetskriteriet enligt Trafikverkets förslag har identifierats.

Tabell 22 Objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser. Miljoner kronor.

Total
objektskostnad,
prisnivå 202102

Preliminärt maximalt
ersättningsbelopp

Göteborg–Borås, del av nya stambanor

43 572

44

Hässleholm–Lund, del av nya stambanor

28 070

28

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny
järnväg

15 748

16

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå ny järnväg

23 269

23

Summa maximal ersättning

110
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7.9.

ERTMS och relaterade järnvägstekniska system

7.9.1.

Befintlig signalanläggning

Signalanläggningen i den svenska järnvägsinfrastrukturen behöver renoveras. Dessutom
finns behov av att standardisera och modernisera den för att effektivisera dess förvaltning
och möjliggöra en mer effektiv och robust tågdrift. En stor del av Trafikverkets signalsystem
måste bytas ut inom tjugo år till följd av uppnådd teknisk livslängd. I dagsläget har
10 procent av ställverken nått sin tekniska livslängd och redan till 2026 kommer en
betydande del av den övriga signalanläggningen att ha passerat sin tekniska livslängd. En
omfattande reinvestering är därför nödvändig för att minst upprätthålla dagens kapacitet
och tillgänglighet i järnvägssystemet samt säkra tillgången till viktiga komponenter.
Reinvesteringen är också nödvändig för att vidmakthålla och fortsatt säkra tillgången på
medarbetare med rätt kompetens, vilka i annat fall riskerar att välja mer expansiva
arbetsmarknader.
7.9.2.

ERTMS och EU

Sverige har åtagit sig att följa EU:s krav genom att signalanläggningar som inte medger
interoperabilitet successivt ska fasas ut. När det gamla signalsystemet ersätts sker det därför
samordnat med införandet av ERTMS, som är en europeisk standard för tågskyddssystem
(European Rail Traffic Management System). EU:s vision med ERTMS är att minska
järnvägens konkurrensnackdelar, i form av bristande driftskompabilitet och
interoperabilitet, gentemot andra trafikslag. Med en gemensam standard för den europeiska
järnvägen förenklas trafiken över gränserna och ett gemensamt tågskyddssystem är ett steg
på vägen mot denna vision. I förordningen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
har länderna i Europa med vissa förbehåll åtagit sig att införa ERTMS på stomnätet senast
2030. Enligt Kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för
driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i
järnvägssystemet i Europeiska unionen, ska medlemsstaterna upprätta en nationell plan för
genomförandet av TSD. Trafikverket överlämnade sitt förslag till genomförandeplan till
regeringen i juni 2017.
7.9.3.

Införande av ERTMS i Sverige, tidplan och genomförande

Den nu uppdaterade tidplanen för införandet av ERTMS i Sverige baseras bland annat på
hanteringen av nya styrområden som uppstår när antalet ställverk i signalanläggningen
minskas från dagens 750 till ungefär 160. Ordningsföljden och takten på införandet av nya
styrområden baseras på flera faktorer. En faktor är EU-krav på införandet av ERTMS på
stomnät (2030) samt övrigt nät (2050). Ett införande av ERTMS planeras vara klart på hela
det svenska järnvägsnätet under åren 2040–2045 och det svenska stomnätet har ett
planerat införande kring år 2040.
Som en följd av ett annat EU-beslut och skärpta krav i Tyskland ökar användningen av
godsvagnar utrustade med bromsar i kompositmaterial i Sverige. Det har identifierats ett
antal risker kopplade till användningen av sådana bromsblock under nordiska
vinterförhållanden. För att hantera dessa risker finns bland annat rekommendationer om att
under sådana förhållanden framföra godståg i lägre hastighet, något som får negativ
påverkan på såväl punktlighet som kapacitet i järnvägssystemet. ERTMS hanterar denna
kapacitetspåverkan bättre än det nuvarande signalsystemet ATC (Automatic Train Control).
Därför prioriteras styrområden i de norra delarna av Sverige. Det är även i linje med
tågföretagens önskemål om att införa ERTMS från norr till söder. För att kunna
vidmakthålla ATC-anläggningen med hjälp av återanvända komponenter från styrområden
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där ERTMS införts, måste dock styrområden i södra Sverige och utanför stomnätet
prioriteras i en större utsträckning vid en tidplan med slutår 2040–2045.
Styrområdenas inbördes geografiska placering är ytterligare en faktor för att bland annat
undvika öar av styrområden med avvikande tågskyddssystem jämfört med omgivningen. Ur
ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms ERTMS-öar (som uppstår i inledningen av ERTMSinförandet) vara mindre kritiska än ATC-öar (som uppstår i slutet av ERTMS-införandet).
Införandet av ERTMS får inte leda till alltför stora inskränkningar av järnvägens
tillgänglighet under byggskedet eller mellan olika byggetapper. Ur ett kapacitetsperspektiv
beaktar således ordningen och takten på införandet av nya styrområden även
framkomlighet, nya eller befintliga omledningsvägar samt effekter av andra planerade
kapacitetsinskränkande investerings- och underhållsåtgärder. Trafikverket bedömer att
fordon efter 2029 måste vara utrustade med ERTMS ombordutrustning för att kunna
trafikera den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. En tydlig och fastställd plan
efterfrågas av järnvägsföretagen, för att dessa ska hinna vidta de åtgärder som krävs för att
fortsatt bedriva tågtrafik. En sådan plan redovisas i regeringsuppdraget relaterat till
införandet av ERTMS.77
7.9.4.

Kostnader för införande av ERTMS och finansiering

Trafikverkets kostnadsberäkningar för införandet av ERTMS i svensk järnväg omfattar
endast införande i signalsystemets markanläggning. Genomförda kostnadsberäkningar
baseras på nya arbetssätt och tekniklösningar. Maximal kostnadseffektivitet med tiotals
procents reduktion från dagens nivå uppnås 2028 och får effekt på alla styrområden som tas
i bruk från 2032 och framåt. Genomförda förändringar av tekniska regelverk ingår och
beräknas ge några enstaka procents kostnadsreduktion.
En viktig faktor vid införandet av ERTMS är att många transportföretag, och särskilt
godstransportföretag idag har svårt att ekonomiskt motivera och finansiera prototyper föroch serieinstallationer av den utrustning som ERTMS kräver. Det finns en möjlighet att söka
EU-bidrag (CEF) för bland annat detta syfte, och Trafikverket har åtagit sig att koordinera
sådana ansökningar. Det finns dock ingen garanti för att EU beviljar bidrag. Ansökta belopp
kan också reduceras och då riskerar åtgärden att utebli. Det innebär att genomförandet av
statens åtagande att införa ERTMS försvåras. Trafikverket föreslår därför ånyo att det bör
utredas om det är möjligt för staten att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS i fall
där EU-bidrag har sökts men inte beviljats eller endast beviljats till någon del.
Ytterligare ett motiv till statlig medfinansiering av ombordutrustning är att införandet av
ERTMS medför att funktionalitet överförs från infrastruktur till fordon. Denna överflyttning
kommer även att öka i omfattning vid vidareutveckling av ERTMS, men även relaterade
teknikutvecklingar (till exempel från nuvarande GSM-R till FRMCS (Future Railway Mobile
Communication System). Det finns också ett stort antal fordon på terminaler och
godsbangårdar samt arbetsfordon som är nödvändiga för järnvägssystemets funktion, men
som har materiella värden som understiger kostnaden för en fordonskonvertering.
Ovanstående beskrivning tyder på att den nuvarande hanteringen är otillräcklig och att den
principiella frågan om statlig medfinansiering av ombordutrustning måste lösas på kort sikt,
men i än högre grad för att säkra framtida teknikutveckling och det svenska
järnvägssystemets funktionalitet och konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. En
utebliven medfinansiering (eller motsvarande lösning) medför antingen en
77

Trafikverket (2021), Analys och kvalitetssäkring av införandet av ERTMS i det svenska
järnvägssystemet – Slutredovisning. Publikation 2021:243.
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strukturrationalisering inom branschen, med utslagning av mindre aktörer, eller ett
järnvägssystem som inte fullt ut tar tillvara den digitala utvecklingens möjligheter.
7.9.5.

Järnvägstekniska system relaterade till ERTMS

I och med det tekniska, geografiska och tidsmässiga beroendet mellan olika system i
infrastrukturen och i fordon är det viktigt med en långsiktighet och stabilitet i planeringen
för ERTMS. Det är också viktigt eftersom flera av järnvägssystemets aktörer har långa
ledtider samt att stora investeringar och resursbehov i samband med införandet av ERTMS
måste samordnas. Ett exempel är fiber (opto 2.0) där den nuvarande omfattningen måste
utökas till hela järnvägsnätet. Ett annat exempel är radionätet (GSM-R) som måste
kompletteras och förberedas för konvertering till FRMCS.
En finansiering av vidareutvecklingen av ERTMS är nödvändig för att Trafikverket ska
kunna ta steget till nya TSD:er och realisera den aktuella införandeplanen.
Vidareutvecklingen är också nödvändig för att sänka de framtida kostnaderna för att införa
och vidmakthålla ERTMS.
7.9.6.

Införande av ERTMS i andra länder i EU

Införandet av ERTMS ska vara genomfört i Europa på stomnätet 2030 och övrigt nät 2050.
Enligt de senaste införandeplanerna skiljer sig tidpunkterna för införande åt mellan olika
länder. Danmark avser att införa ERTMS i den västra delen 2027 och på hela järnvägsnätet
till 2030. Norge planerar att införa ERTMS på sitt stomnät till 2025 och hela nätet till 2034.
Finland planerar att stomnätet ska vara utrustat med ERTMS till 2035 och hela nätet till
2040. Italien och Österrike planerar att införa ERTMS på stomnätet till 2030, där Italien
planerar att ha infört ERTMS på hela järnvägsnätet till 2036. Tyskland planerar att införa
ERTMS på strax över 40 procent av stomnätet till 2030, med möjlighet att trafikera mellan
Danmark och Österrike. Införandet på hela det tyska stomnätet är planerat till 2035.
Nederländerna inför ERTMS i etapper där hela järnvägssektorn steg för steg går över till det
nya systemet. Fram till 2031 kommer Nederländerna att utbilda mer än 15 000 personer,
den rullande materielen kommer att konverteras samt sju spåravsnitt och de norra banorna
kommer att få ERTMS. Från 2050 kommer ERTMS att vara standardsäkerhetssystemet i
hela Nederländerna.
Enligt Sveriges motsvarande planer ska ERTMS vara infört på hela stomnätet till 2035. I
ovan nämnda regeringsuppdrag föreslår Trafikverket emellertid att införandet på stomnätet
ska vara klart under 2040 och hela nätet därefter. Även om Sverige och grannländerna
samordnar sitt införande av ERTMS vid gränsövergångarna planerar Norge och Danmark
att vara klara tidigare på nationell nivå. Detta visar sammanfattningsvis att Sverige varken
är först eller sist med införandet av ERTMS.
7.9.7.

Konsekvenser av ett försenat införande av ERTMS

Det finns inga realistiska alternativ till att införa tågskyddssystemet ERTMS. Att bibehålla
och reinvestera i ATC är inte kostnadseffektivt, det gäller både ur ett investerings- och
underhållsperspektiv, men framför allt ur ett framtidsperspektiv. Redan idag är det billigare
att bygga med ERTMS än med ATC och denna skillnad kommer troligtvis att öka med tiden.
En anledning till detta är att ERTMS har färre komponenter i anläggningen än vad ATC har.
Det bidrar även till att ERTMS har lägre förvaltningskostnader. Därmed genererar ERTMS
lägre livscykelkostnader än ATC ur ett infrastrukturperspektiv. Samtidigt finns det en
underhållsskuld i järnvägsinfrastrukturen där befintlig signalanläggning måste bytas ut. Alla
ATC-system måste i någon form byggas om eller bytas ut vid en konvertering till ERTMS.
Det innebär att en extra ATC-åtgärd kan göra att kostnaden för ett styrområde blir
40 procent högre för att nå ett slutläge med ERTMS. Det finns ungefär 160 styrområden i
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Sverige som berörs. Ett utdraget införande av ERTMS blir således dyrare ur ett
livscykelperspektiv för signalsystemet, även om ERTMS förväntas bli allt billigare över tid.
Den då kvarvarande ATC-anläggningen måste underhållas en längre tid till en högre
kostnad och ett antal fördyrande ATC-mellansteg måste användas för att möta
reinvesteringsbehovet. Samtidigt minskar signalanläggningens robusthet och risken för
trafikstörningar ökar eftersom det är en ökande brist på både komponenter och
kompetenser relaterade till ATC.
En annan nackdel med att dra ut på införandet av ERTMS är att det ger förbättrade
förutsättningar för många andra åtgärder i anläggningen, exempelvis kapacitetsökning.
Samtidigt blir det mindre möjligheter att genomföra nya åtgärder i kommande nationella
planer, eftersom ERTMS-relaterade åtgärder som ersatts med kostsamma extra ATCåtgärder under innevarande nationella plan endast skjutits på framtiden. Dock måste de
genomföras förr eller senare för att uppfylla regelkrav och för att minska underhållsskulden.
Vissa planerade åtgärder får enligt lagkrav endast genomföras med ERTMS och ett utdraget
införande skulle bidra till fler ERTMS-öar under en längre tid, vilket påverkar trafiken
negativt. Kortsiktigt är det, för järnvägsföretag med endast nationell trafik, ekonomiskt
fördelaktigt att fortsätta med ATC. För järnvägsföretag med gränsöverskridande trafik är det
ogynnsamt eftersom dessa fordon måste utrustas för både ERTMS och ATC.
ATC-systemet kommer med sin begränsade funktionalitet och utvecklingspotential inte att
ge stöd åt flera av de smarta digitala lösningar som idag växer fram i allt snabbare takt. Det
beror på att dagens mjukvara inte medger funktioner som förväntas behövas i framtidens
signalsystem. På sikt kommer det att innebära ökade kostnader för att hålla
järnvägssystemet konkurrenskraftigt gentemot andra trafikslag.
Samtidigt kommer vissa delar av järnvägssystemet att nå gränserna för det kapacitetsuttag
som är möjligt med ett signalsystem som ATC. Enligt gällande regelverk för ATC är största
tillåtna hastighet 200 km/tim, vilket gör att kapacitetshöjande åtgärder i befintlig
anläggning som baseras på högre hastigheter än denna inte är möjlig, till exempel på
Västkustbanan och Botniabanan. Nya banor med högre hastighet än 200 km/tim är inte
heller möjliga att bygga med ATC.

7.10.

Länsplaner för regional transportinfrastruktur

Länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas av regionerna och Gotlands
kommun. Länsplanerna domineras av åtgärder på statliga vägar som inte ingår i
stamvägnätet men kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationell plan,
medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, och bidrag till
kommuner som betalar ut ersättning till drift av icke statliga flygplatser. Trafikverket
ansvarar för att genomföra de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina
länsplaner. Regeringen har för den kommande planperioden preliminärt avsatt drygt
42 miljarder kronor för investeringsåtgärder och statlig medfinansiering av regionala vägar,
som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Regeringen har vidare, i direktivet för
åtgärdsplaneringen 2022–2033, fördelat det avsatta beloppet per län. Respektive läns
genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till verkligt utfall
av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. De länsvisa
planerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2022. Den slutliga
fördelningen av ramar mellan den nationella planen och länsplanerna kommer att fastställas
av regeringen genom beslut i nationell plan.
Regeringen gjorde i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige, bedömningen att beloppsgränsen för namngivna objekt i
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länsplaner borde höjas från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Länsplanerna ska
således redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad på minst 50 miljoner kronor.
Som framgår i avsnitt 7.1 föreslår Trafikverket att potter avsätts för dels ökad och säker
cykling, dels mittseparering och mitträffling.

7.11.

Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget

I detta kapitel beskrivs de övriga verksamheter och investeringar som finansieras från
utvecklingsmedlen.
7.11.1.

Planering, stöd och myndighetsutövning

Trafikverket föreslår att totalt 17 miljarder kronor avsätts för planering, stöd och
myndighetsutövning.
I planering, stöd och myndighetsutövning ingår bland annat kostnader för arbete med kortoch långsiktig planering av transportsystemet. Exempel på sådant arbete är framtagande av
planeringsunderlag, planering och uppföljning av transportsystemets utveckling, medverkan
i samhällsplanering regionalt och kommunalt samt tillhandahållande av expertstöd i olika
funktioner för övrig samhällsplanering. Vid åtgärdsvalsstudierna använder Trafikverket
fyrstegsprincipen som stöd för att lösa behov av brister i transportsystemet. En viss del av
kostnaderna kopplat till steg 1- och steg 2-åtgärder finansieras också genom denna
anslagspost; det kan exempelvis gälla arbete med samverkan, hastighetsgränser,
lokaliseringsfrågor, markanvändning och vägvisning. Inom anslaget finansieras också
informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder, vilka beskrivs mer utförligt i kapitel 4.
Ökade investeringsvolymer medför ökad omfattning av åtgärdsvalsstudier, planering och
uppföljning av åtgärder, samhällsplanering, utredningar och bristanalyser. Detta behov av
planering behöver ske ett till två år innan volymökningarna i genomförandeskedet. När
projekten sedan har nått projekterings- och genomförandefas uppstår ett ökat behov av
styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder. Under planperioden ser
Trafikverket att det är främst för styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder
som behoven ökar.
Inom anslagsposten finansieras även teknikutveckling som sker för att utveckla nya
produkter eller metoder som löpande ska användas vid investeringar och reinvestering och
som inte direkt går att koppla till ett enskilt investeringsprojekt. I det föreslagna beloppet
för planering, stöd och myndighetsutövning har Trafikverket räknat med ett ökat behov för
teknikutveckling, främst kopplat till järnvägsanläggningen, på drygt 1 miljard kronor.
7.11.2.

Bidrag till Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan AB

Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB (IBAB) för driften och
beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet avser
järnvägsdriften för Öresundsbron och beräknas uppgå till 4,5 miljarder kronor. Båda
bidragen regleras genom avtal mellan staten och IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet.
7.11.3.

Räntor och amorteringar

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos
Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar vilka
återbetalas med anslag och beräknas uppgå till 25,7 miljarder kronor för perioden 2022–
2033. Anslagen för år 2022 beräknas uppgå till 295 miljoner kronor för väg och drygt
1,7 miljarder kronor för järnväg. I uppdraget med att ta fram nationell plan för
transportinfrastruktur 2022–2033 beaktar Trafikverket de räntesatser som lånen redan är
bundna till hos Riksgälden. Stora delar av lånen räntebinds jämnt över åren för att
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minimera ränterisken och för att uppnå en stabil räntekostnad. Vid nyupplåning använder
Trafikverket de räntesatser som Konjunkturinstitutet78 tar fram i sin prognos samt en
säkerhetsmarginal för oväntade räntehöjningar. Trafikverkets beräknade ränteantagande i
nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är enligt följande: år 2022:
1,60 procent, år 2023: 1,85 procent, år 2024: 2,05 procent, år 2025: 2,25 procent, år 2026:
2,93 procent, år 2027: 3,07 procent, år 2028: 3,18 procent och åren 2029–2033:
3,45 procent som är den teoretiska långsiktiga jämviktsräntan.
7.11.4.

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Enligt regeringens uppdrag ska den nationella planen omfatta driftbidrag till icke statliga
flygplatser. Utöver detta disponerar Trafikverket medel för att täcka kostnader för vissa
flygtrafiktjänster, samt utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga funktioner
på vissa flygplatser. För planperioden har drygt 1 miljard kronor avsatts för dessa ändamål.
Dessa medel ingår i utvecklingsramen för nationell plan, men inte i ramanslaget enligt
Trafikverkets regleringsbrev79.
Bestämmelser om driftbidrag finns i förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga
flygplatser.
Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska myndigheten genom
överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av
flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap, för att samhällsviktiga
transporter ska kunna utföras.

7.12.

Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning

Vissa större brister i transportsystemets funktion saknar färdiga åtgärdsförslag men där
preliminära bedömningar ändå pekar på att kostnaderna för att åtgärda bristerna kan
komma att överstiga 1 miljard kronor. Trafikverket använder i dessa situationer begreppet
utpekad brist för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva
hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. I samband med
fastställelsebeslutet 2018 fick Trafikverket i uppdrag att utreda sexton så kallade brister i
syfte att de skulle vara så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och
planrevidering.
Svenska och danska regeringen gav därutöver Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafikbygge- og boligstyrelsen i uppdrag att genomföra en strategisk analys för att förbättra
kunskapsläget kring en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
De bristanalyser som sedan dess genomförts har genererat kunskap om en stor mängd
åtgärder som bedöms vara prioriterade. Dessa finns redovisade på Trafikverkets
webbplats80. Planeringsförutsättningarna för åren 2022–2033 har inte medgett att några
åtgärder från bristanalyserna, annat än undantagsvis, har kunnat inrymmas under
planperioden. För flera av dem kommer tills vidare fördjupade utredningar att göras av
Trafikverket för att ytterligare belysa och värdera åtgärder inför kommande
planrevideringar. I den del som omfattar en ny fast förbindelse över Öresund mellan
Helsingborg och Helsingör har analysen resulterat i bland annat olika utformningsförslag,
78

Trafikverket har haft diskussion med Konjunkturinstitutet kring vilken säkerhetsmarginal som ska
användas för oväntade räntehöjningar.
79
Trafikverkets regleringsbrev 2021, anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.
80
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-avinfrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-202220332037/ovriga-underlag-forslag-till-nationellplan-202220332037/
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kostnadsberäkningar, trafikprognoser samt samhällsekonomiska och finansiella analyser i
enlighet med svensk och dansk metodik.
Trafikverket föreslår i detta planförslag följande utpekade brister:


Fördjupad utredning av stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och
långa restider. Fokus föreslås ligga på delen mellan Karlstad och riksgränsen.
Bakgrunden är att den norska regeringen har gett Jernbanedirektoratet ett uppdrag att
påbörja en utredning av järnvägsförbindelsen Oslo–Stockholm. En dialog mellan
Jernbanedirektoratet och Trafikverket har inletts och myndigheterna är överens om att
det vore värdefullt att genomföra en gemensam utredning som bland annat undersöker
möjligheterna att etappvis utveckla stråket samt ser över alternativa sätt att finansiera
föreslagna åtgärder.



Stångådals- och Tjustbanorna. Banorna går mellan Södra stambanan i Linköping och
Kalmar respektive Västervik. Införandet av det nya signalsystemet ERMTS medför stora
investeringsbehov i dessa banor som idag är relativt lågtrafikerade och har låg
hastighetsstandard. En namngiven reinvestering kommer därför att genomföras för att
ersätta dagens unika radioblocksystem. Utöver det föreslås banornas betydelse för
regionförstoring för fortsatt utredning.



Utveckling av högvärdig kollektivtrafik på väg i storstadsregionerna Stockholm,
Göteborg och Öresundsområdet. Snabba bussar är ett kostnadseffektivt sätt för ökad
tillgänglighet med kollektivtrafik i storstäder. I Stockholm och Göteborg finns bred
samsyn om potentialen i att utveckla regional snabb, kapacitetsstark busstrafik som
komplement till spårtrafiken. Men trängseln i vägsystemet sänker bussarnas hastighet
och behovet av framkomlighetsåtgärder är stort. Bristen behöver särskild
uppmärksamhet eftersom ansvaret för att genomföra åtgärder delas mellan regionerna
som huvudman för trafiken samt stat och kommuner som väghållare.



Anläggning för tjänst (järnvägens sidosystem) – fördjupad utredning.
Trafikverket behöver fördjupa sin kunskap om brister, åtgärder och möjligheter att
finansiera förvaltning och utveckling av anläggningar för tjänst. Två prioriterade
utredningsområden är dimensionering av rangerbangårdar och uppställningskapacitet i
storstadsområdena.



Digitalisering av sjöfart.
Ett utökat digitalt teknikstöd skulle kunna öppna upp för bättre utnyttjande av
sjöfartens infrastruktur, högre sjösäkerhet i farlederna och bidra till utvecklingen av nya
digitala lösningar. Digital teknik skapar också förutsättningar för att effektivisera
hamnanlöpen och underlätta kopplingen till andra trafikslag. Det pågår ett flertal
utvecklingsprojekt på området, men insatserna behöver intensifieras för att åtgärder ska
kunna implementeras på bredare front. Samtidigt behöver det klargöras hur
investeringar i ny teknik inom sjöfarten kan finansieras.
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8 Förslag på åtgärder per stråk och noder
8.1.

Inledning

I detta kapitel redovisas åtgärder som ingår i planförslaget.
Åtgärderna redovisas på två detaljeringsnivåer. Den första nivån visar de namngivna
investeringarna och de namngivna reinvesteringarna som ingår i planförslaget med
byggstart under planperioden, se figur 33 i avsnitt 8.2.
Nästa nivå redovisas i efterföljande avsnitt och ger en mer detaljerad bild av åtgärderna
utifrån fyrstegsprincipen, redovisat på stråk i sex geografiska områden.
För mer information om de brister som respektive namngiven investering bidrar till att lösa
hänvisas till underlagsrapporten Geografiska brister på systemnivå81 och
underlagsrapporten för namngivna investeringar82.
De typer av åtgärder som redovisas i det här kapitlet är:


exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder som påverkar efterfrågan på
transporter eller som effektiviserar användningen av befintligt transportsystem



Vissa åtgärder är generella över landet och dessa beskrivs i exempelvis kapitel 4.1.
Andra åtgärder är mer regionsspecifika, och exempel på sådana beskrivs samlat per
geografiskt område.



exempel på trimnings- och miljöåtgärder



Det avser nya åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och som kan vara
i både befintlig och ny sträckning. Exempel på åtgärder redovisas utifrån aktuell
verksamhetsplan för de första åren i den kommande planperioden.



namngivna reinvesteringar i befintlig infrastruktur, till exempel broar och
järnvägsspår



namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.

Dessutom redovisas i tabellform de ytterligare namngivna objekt som övervägts för
planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent.

8.2.

Större investeringar och reinvesteringar i Sverige

I figur 33 redovisas en övergripande bild av de större åtgärderna i planförslaget. De åtgärder
som visas är


namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor på det statliga
stamvägnätet, det statliga järnvägsnätet samt slussar och farleder, och



namngivna reinvesteringar med en kostnad över 300 miljoner kronor på de statliga
vägarna och järnvägarna.

Dessa redovisas också i tabeller i efterföljande avsnitt.

81

Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av
nationell plan 2018–2029. Publikation 2020:271.
82
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033.
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Figur 33 Namngivna investeringar och reinvesteringar i Sverige.
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8.3.

Norra Sverige

Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län.
I figur 34 nedan visas en karta över norra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 23–26 nedan.
Figur 34 Åtgärder i norra Sverige.
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8.3.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I samhällsplaneringen sker en ständigt pågående dialog med kommuner som är i skeden av
befolkningsminskning, utveckling och stadsomvandling. På strategisk nivå sker en dialog
med bland annat näringslivet, i syfte att trimma systemet och hitta smarta lösningar för
ökad tillgänglighet och effektivitet. Exempel på aktörer som Trafikverket har en hög grad av
samverkan med är turistnäringen, rennäringen, sjöfarten, akademin, skogsnäringen,
gruvnäringen, Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (RTAF), kollektivtrafikaktörer samt intressenter i Finland, Norge och
Ryssland. Exempel på åtgärder är synkroniserade tidtabeller mellan buss och nattåg, höjd
nivå på vinterdrift av väg, angöringsplatser för montering av snökedjor, ITS-lösning för
luftkvalitet, trafikering, ökad bärighet på bro och samverkan för säkrare och effektivare
lavinvarningssystem Norge–Sverige.
8.3.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 23 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.83

Tabell 23 Namngivna reinvesteringar i norra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

Malmbanan, Boden–Harrträsk, spår- och växelbyte

B

Malmbanan, Gällivare–Råtsi, spår- och växelbyte

C

Malmbanan, Boden–Murjek, Murjek–Gällivare, kontaktledning

D

Pite- och Skelleftebanan, spårbyte

E

Stambanan genom Övre Norrland, Långsele–Vännäs, kontaktledning

F

Stambanan genom Övre Norrland, Vännäs–Boden S, kontaktledning

83

Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081.
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8.3.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 24 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas om
prioriteringarna ändras.

Tabell 24 Trimnings- och miljöåtgärder i norra Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
G

E4, Förbi Börjelslandet

H

E4, Sangis Bredviksheden samt Raggdynan, faunapassage

I

E4, Granberget, faunapassage

J

Stambanan genom Övre Norrland, Umeå Ö, nya växlar och förlängning av plattform

K

Stambanan genom Övre Norrland, Boden C, höjning av plattform

L

E10, Gyljen, gång- och cykelväg genom Gyljen

M

E10, Liikavaara, förbifart

N

E10, Katterjåkk, hållplats och planskild passage

O

Malmbanan, Luleå–Gällivare, Södra omloppet, största tillåtna axellast 32,5 ton

P

Malmbanan, plankorsningsåtgärder

Q

Malmbanan, Gällivare–Kiruna, förlängning av mötesstationer Lina älv, Harrå och
Fjällåsen

R

Malmbanan, Kalixfors–Råtsi, faunapassage

S

E12, Oskyddade trafikanter förbi Brännland

T

E12, gång- och cykelbro Vindelälven, Vännäsby

U

E45, Nuolajärvikorsningen

V

E45, Kåbdalis, trafiksäkerhetsåtgärder

W

E45, Dorotea, trafiksäkerhetsåtgärder
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8.3.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 25 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar samt i en
farled. Bland annat kommer de flesta delsträckor utan mötesseparering på E4 i Västerbotten
att få mötesseparering, vilket möjliggör kortare restider och höjd säkerhet för vägtrafik och
oskyddade trafikanter. Några kortare sträckor återstår där samordning behövs med
pågående järnvägsprojekt. En utbyggnad av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå
har påbörjats och fortsättningen mellan Skellefteå och Luleå inleds. Farleden till Luleå får
ökad kapacitet och säkerhet. De södra delarna av Malmbanan åtgärdas för att klara större
axellaster, vilket innebär kapacitetsförbättringar.

Tabell 25 Namngivna investeringar i norra Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

E4, Salmis–Haparanda (pågående)

2

Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. (pågående)

3

E4/E12, Umeå (pågående)

4

Norrbotniabanan Umeå–Dåva, ny järnväg (pågående)

5

E4, Sikeå–Gumboda, mötesseparering (pågående)

6

Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled (pågående)

7

E10, Morjärv–Svartbyn

8

E10, Avvakko–Lappeasuando

9

Malmbanan, Sikträsk, bangårdsförlängning

10

E4, Gumboda–Grimsmark, mötesseparering

11

Norrbotniabanan, (Umeå) Dåva–Skellefteå, ny järnväg

12

E10, Kauppinen–Kiruna, mötesseparering

13

Malmbanan, Nattavaara, bangårdsförlängning

14

E4, Broänge–Daglösten, mötesseparering

15

E4, Daglösten–Ljusvattnet, mötesseparering

16

Luleå C, flytt av personvagnsuppställning (etapp 1)

17

Luleå C, ombyggnad av personbangård (etapp 2)

18

Malmbanan, Kiruna–Riksgränsen, största tillåtna axellast 32,5 ton

19

Malmbanan, Svappavaara–Kiruna, största tillåtna axellast 32,5 ton

20

Norrbotniabanan, Skellefteå–Luleå, ny järnväg

21

E4, Förbifart Skellefteå

22

Stambanan genom Övre Norrland, Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och
partiellt dubbelspår

23

ERTMS, Trafikledningscentral Nord, Malmbanan

24

Kiruna, ny järnvägsstation
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8.3.5.
Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av
medlen för namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 26 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 26 Ytterligare namngivna objekt i norra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen
för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej
rangordnade
E4, Grimsmark–Broänge, mötesseparering
E12, Kulla–Norrfors, mötesseparering
E4, Ljusvattnet–Yttervik, mötesseparering
E10, Mertainen–Kauppinen, mötesseparering
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8.4.

Mellersta Sverige

Regionen består av Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län.
I figur 35 nedan visas en karta över mellersta Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 27–30 nedan.
Figur 35 Åtgärder i mellersta Sverige.
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8.4.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I mellersta Sverige förs en dialog med regioner, kommuner, länen och andra aktörer när det
gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samverkan sker i tidiga
planeringsskeden för samordnad planering och kostnadseffektiv utformning. Dialog förs
med näringslivet om effektivisering av godstransporter och överflyttning av gods från väg till
järnväg och sjöfart.
Det har upprättats en särskild trafiksäkerhetsgrupp med syfte att driva
trafiksäkerhetsarbetet strategiskt, med handlingsplan och målstyrningsarbete. Det utreds
också förslag om kostnadseffektiva åtgärder i byar med randbebyggelse efter det
lågtrafikerade vägnätet med stor andel tung trafik, exempelvis geofencing, kvalitetssäkring
av transporter och bygdeväg84. Det pågår ett samarbete med Örnsköldsviks och Sundsvalls
kommuner för att minska partikelhalter (sopning, dammbindning), och Trafikverket
medverkar i regionala samarbeten om luft, miljö och klimat i Jämtland, Dalarna och
Västernorrland.
8.4.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 27 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.85

Tabell 27 Namngivna reinvesteringar i mellersta Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

Ådalsbanan, Västeraspby–Långsele, spårbyte

B

Stambanan genom Övre Norrland, Bräcke–Långsele, kontaktledning

C

Dalabanan, Siljansbanan, kontaktledning

84

Bygdeväg eller bymiljöväg är de svenska benämningarna på en landsväg med extra breda
vägrenar, och ett smalare körfält i mitten avsett för bilar. Syftet är att underlätta för cyklister och
fotgängare.
85
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8.4.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 28 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 28 Trimnings- och miljöåtgärder i mellersta Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
D

E14/E45, Jämtland, gång- och cykelåtgärder

E

Dalabanan, Säter, tillgänglighetsanpassning av station inkl. gång- och cykeltunnel

F

Mittbanan, Sundsvall–Ånge, Erikslund, samtidig infart

G

Bergslagsbanan, Gävle–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inkl.
vägskyddsåtgärder

H

Norra stambanan, Gävle–Ockelbo, spårunderbyggnad, största tillåtna axellast 25 ton

I

Mora-Älvdalen/Vika, Morastrand–Lomsmyren, elektrifiering

J

Mittbanan, Nälden, ny plattform inkl. plankorsningsåtgärder

K

Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika, plankorsningsåtgärder

L

E16, Hofors, genomfart

M

E45, Jämtland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och miljöåtgärder (stängselsystem)

N

Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län, plankorsningsåtgärder

O

Väg 583, Gävle, skydd av vattentäkt

P

E14, Grytan–Erikslund, stängselsystem
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8.4.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 29 ett antal viktiga förbättringar i vägar och järnvägar. Till
exempel kommer återstående delsträckor på E4 att bli mötesseparerade tillsammans med
några delsträckor på E14, E16 och E45. Trafiksituationen genom Ludvika och Mora kommer
också att förbättras. Dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan föreslås fortsätta med en
etapp i södra infarten till Sundsvall, och med fortsatt planering och vissa förberedande
arbeten för norra infarten till Gävle.

Tabell 29 Namngivna investeringar i mellersta Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad

2

Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m.

3

Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m.

4

Gävle hamn, järnvägsanslutning

5

E4, Sundsvall, (pågår kvarstående etapp)

6

E4, Kongberget–Gnarp

7

E45/väg 70, genom Mora, steg 1–3

8

E45, Vattnäs–Trunna

9

E45, Rengsjön–Älvros

10

Uppsala–Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 (pågående)

11

Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid

12

Godsstråket Storvik–Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken–Kungsgården,
mötesstation

13

Godsstråket genom Bergslagen, kapacitetshöjande åtgärder

14

Väg 50, genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen

15

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning

16

Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inklusive säkerhetshöjande
åtgärder

17

Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

18

Borlänge–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

19

E16, Borlänge–Djurås

20

E14, Blåberget–Matfors

21

Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana

22

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge

23

Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga
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8.4.5.
Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av
medlen för namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 30 redovisas enligt regeringens direktiv de ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.
Tabell 30 Ytterligare namngivna objekt i mellersta Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av
medlen för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E14, Lockne–Optand/Förbi Brunflo
E4, Förbi Örnsköldsvik
Väg 56, Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen
E16, Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering
E 16/66, Förbi Yttermalung
Väg 50, Förbi Grängesberg
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8.5.

Östra Mellansverige

Regionen består av Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.
I regionen finns både större städer och stora områden av glesbygd.
I figur 36 nedan visas en karta över östra Mellansverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 31– 34 nedan.
Figur 36 Åtgärder i östra Mellansverige.
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8.5.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I östra Mellansverige förs en gemensam dialog och samverkan om samhällsutveckling för
infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Mälardalsrådet och ”En bättre
sits”. I det sistnämnda samverkar sju regioner omen gemensam storregional systemanalys.
Utöver detta sker den traditionella dialogen med övriga planeringsorgan som region och
kommuner.
De behov och brister som framkommer vid dialog och samverkan resulterar i utredningar
där åtgärder inom järnväg som differentierad tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla
stationer), optimering av signalsystem och kortare uppehåll på vändstationer kan bli
aktuella. Exempel på åtgärder på väg är kollektivtrafikkörfält, signalprioritering, ändrad
utformning, tydligare skyltning och bulleråtgärder.
8.5.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 31 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.86

Tabell 31 Namngivna reinvesteringar i östra Mellansverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

E4, Östergötland, Linköping–Norrköping, motorväg (åtgärd i en körriktning)

B

Dalabanan, Uppsala–Avesta Krylbo, kontaktledning

C

Dalabanan, Uppsala–Sala–Avesta Krylbo, spår- och växelbyte

D

Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg–Frövi, kontaktledning

E

Godsstråket genom Bergslagen, Örebro–Frövi, spår- och växelbyte

F

Mälarbanan, Västerås–Kungsängen, utbyte signalställverk

G

Mälarbanan, Frövi–Köping, Hovsta–Jädersbruk, utbyte signalställverk

H

Mälarbanan, Tillberga–Jädersbruk, Eskilstuna–Kolbäck, spår- och växelbyte

I

Västra stambanan, Järna–Sköldinge, kontaktledning

J

Västra stambanan, Hallsberg–Sköldinge, kontaktledning

K

Södra stambanan, Katrineholm–Åby–Mjölby, kontaktledning

L

Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, utbyte
radioblockeringssystem

86

Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081.

157 (224)

700

8.5.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 32 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 32 Trimnings- och miljöåtgärder i östra Mellansverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
M

Anpassning av stationer till nya tåg, t.ex. Ostkustbanan Uppsala–Gävle

N

Ostkustbanan, Fullerö, vänd- och uppställningsspår norr om Uppsala

O

Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg

P

Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder

Q

E18, genom Västerås, kapacitetshöjande åtgärder

R

E20, Örebro, trafikplats Marieberg norra

S

Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, säkra bangårdar,
stängsling

T

E18, Enköping, vattenskyddsåtgärder

U

E18, Bålsta, vattenskyddsåtgärder

V

E20, Laxå, faunapassage
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8.5.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 33 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer bygget av nya stambanor för höghastighetståg att inledas på sträckan Järna–
Linköping, och återstående dubbelspårsetapper på godsstråket genom Bergslagen mellan
Hallsberg och Mjölby kommer att färdigställas. Dessutom föreslås att en utbyggnad av
järnvägen till fyra spår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala–Stockholm. På
väg föreslås förbättringar på E18, E22 och väg 50 och 56. Nya slussar kommer att
färdigställas i Södertälje och farleden i Mälaren kommer att få bättre kapacitet.

Tabell 33 Namngivna investeringar i östra Mellansverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Uppsala, plankorsningar

2

Ostlänken, nytt dubbelspår, Järna–Linköping

3

Väg 56, Kvicksund–Västjädra

4

E22, Förbi Söderköping

5

Väg 56, Bie–St Sundby (Alberga), Räta linjen

6

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår

7

Väg 50, Medevi–Brattebro (inkl. Nykyrka)

8

Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår

9

Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår

10

E18, Köping–Västjädra, kapacitetsbrister

11

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala–länsgränsen Stockholm)

12

Laxå, bangårdsombyggnad

13

Heby, mötesspår

14

Högsjö västra, förbigångsspår

15

Katrineholm, förbigångsspår

16

Väg 56, Sala–Heby

17

Väg 56, Katrineholm–Bie

18

Frövi, bangårdsombyggnad

19

Södertälje sluss, Mälaren

20

Farleder i Mälaren

21

ERTMS, Trafikledningscentral Hallsberg Norrköping

22

ERTMS, Trafikledningscentral Stockholm Gävle
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8.5.5.
Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av
medlen för namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 34 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 34 Ytterligare namngivna objekt i östra Mellansverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av
medlen för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E20, trafikplats Gröndal–Eskilstuna, 2+2
Hjulsta, ny- eller ombyggnad av bro87

87

Trafikverket har för avsikt att utreda förutsättningarna för alternativ finansiering av Hjulsta nyeller ombyggnad av bro.
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8.6.

Stockholmsområdet och Gotland

Regionen består av Stockholms och Gotlands län. I figur 37 nedan visas en karta över
Stockholmsområdet och Gotland där siffror och bokstäver motsvarar åtgärder i tabellerna
35–38 nedan.
Figur 37 Åtgärder i Stockholmsområdet och Gotland.
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8.6.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I det växande storstadsområdet är det inte möjligt att till fullo tillgodose efterfrågan på
framkomlighet i vägnätet. Följden är trängsel och en högre störningskänslighet med stor
samhällspåverkan. Ökande restider och restidsosäkerhet påverkar punktlighet och flera
andra leveranskvaliteter negativt. Konflikter uppstår i ambitionen att uppnå såväl mål om
god tillgänglighet som hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.
Ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur i kombination med andra effektiviseringar i
samverkan med andra aktörer kan bidra till förbättrad framkomlighet och tillförlitlighet för
person- och godstransporter samt ökad robusthet i transportsystemet. Det handlar bland
annat om utvecklad trafikledning och prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik.
Trafikledning har en särskilt viktig roll i att hantera störningar. En fungerande
operatörssamverkan om trafikledning inom ramen för Trafik Stockholm är en förutsättning
för att minimera påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Trafikstyrning har betydelse för
framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa på de högst belastade storstadsvägarna.
Utveckling av effektiva styrningsfunktioner som nyttjar vägsides-ITS (intelligenta
transportsystem) och nya digitaliseringslösningar (uppkoppling, automatisering och
elektrifiering) skapar förutsättningar för en mer effektiv användning av den befintliga och
framtida väginfrastrukturen.
I samverkan med regionala aktörer och transportsektorn, koordineras planerade
trafikpåverkande åtgärder. Detta är ett effektivt verktyg för en minimerad samhällspåverkan
vid genomförande av investeringsåtgärder och för att säkerställa och utveckla redundans i
systemet. Vid genomförande av infrastruktursatsningar sker även samverkan för att
underlätta hållbara resval.
Den av Trafikverket upphandlade färjetrafiken till och från Visby har, tillsammans med
flygförbindelserna, avgörande betydelse för Gotlands tillgänglighet. Färjan fyller viktiga
funktioner för både godstrafik och persontrafik och påverkar förutsättningarna för såväl
näringsliv som civilsamhälle. Det finns ett flertal hänsyn som behöver tas när det gäller
färjetrafikens funktioner. Färjans ankomst- och avgångstider påverkar möjligheten att resa
från och till hela ön med bil och kollektivtrafik under dygnets vakna timmar. De ger också
viktiga förutsättningar för logistikkedjor för öns näringsliv.
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8.6.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 35 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid i om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.88

Tabell 35 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Exempel reinvesteringar under planperioden
A

E4, ITS Essingeleden

B

Väg 222, Skurubroarna

C

Väg 841, Stäketbron

D

Väg 263, Erikssundsbron

E

E18, länsgräns–trafikplats Jakobsberg, motorväg

8.6.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 36 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 36 Trimnings- och miljöåtgärder i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden

88

F

E18, Stocksundsbron–trafikplats Danderyds kyrka, ITS och kollektivtrafikkörfält

G

E18, trafikplats Barkarby–trafikplats Jakobsberg, trafikstyrning

H

E4, komplettering av sido- och mitträcken på stamvägnätet, exempelvis vid Kista

I

Nynäsbanan Älvsjö–Nynäshamn, plankorsningar

J

Västra stambanan, Södertälje hamn godsbangård, ombyggnad

K

Västra stambanan, Stockholm, Huddinge, signalåtgärder

L

E4/väg 584, Bornsjön, vattenskyddsåtgärder

M

E20, Nykvarns trafikplats

N

Väg 143 och väg 147, Visby, vattenskyddsåtgärder
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8.6.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 37 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer E4 Förbifart Stockholm att färdigställas tillsammans med de
kapacitetsförstärkningar i infartslederna som behövs. Arbetet med att förbereda byggstarten
för Tvärförbindelse Södertörn pågår, och de stora satsningarna inom järnväg fortsätter
mellan Tomteboda och Kallhäll. En anpassning av Stockholms central kommer också att
göras. Farleden mellan Landsort och Södertälje föreslås också få bättre kapacitet och
säkerhet.

Tabell 37 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Farled Södertälje–Landsort

2

Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering) (pågående)

3

E4 Förbifart Stockholm (pågående)

4

Kollektivtrafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering) (pågående)

5

Barkarby, bytespunkt med anslutning till tunnelbana (pågående)

6

Hagalund, bangårdsombyggnad

7

E4/E20, Hallunda–Vårby, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm

8

E4/E20, Södertäljebron, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm

9

E4/väg 259, Tvärförbindelse Södertörn

10

Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet (pågående)

11

Stockholms central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan (pågående)

12

Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering, pågående)

13

E18, Danderyd–Arninge (pågående)

14

Västra stambanan, Flemingsberg–Järna, upprustning av tunnlar

15

Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering

16

Essingeleden, riskreducerande åtgärder, upprättande av ledverk

17

E4/E20, Tomteboda–Bredäng, ITS

18

E18, Hjulsta–Jakobsberg, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm

19

Alvik–Ulvsunda–Solna station, snabbspårväg (statlig medfinansiering, öppnat för trafik)

20

Stockholms central och Tomteboda bangård, utredning
Sverigeförhandlingen
Älvsjö–Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer
Roslagsbanan till city, förlängning och nya stationer
Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik
Hagalund, tunnelbanestation
Stockholm, cykelobjekt
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8.6.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 38 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 38 Ytterligare namngivna objekt i Stockholmsområdet och Gotland som övervägts för planförslaget, motsvarande
en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E4, trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS
E4, trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm
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8.7.

Västra Sverige

Regionen består av Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
I figur 38 nedan visas en karta över västra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 39–42 nedan.
Figur 38 Åtgärder i västra Sverige
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8.7.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I västra Sverige förs en dialog med regioner, kommuner och andra offentliga aktörer när det
gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samhällsplanering för integrerad trafikoch bebyggelseplanering är ett viktigt verktyg, liksom trafikslagsövergripande
störningshantering och koordinering av projekt under byggskedet, inklusive mobility
management-åtgärder. Andra exempel är samplanering av cykel och kollektivtrafik,
signalprioriteringar och tidtabellsplanering för bättre kapacitetsutnyttjande på järnvägen.
Ytterligare exempel är ITS-åtgärder, där hastighetspåminnare i tätorter ger säkrare
trafikmiljö och trafikinformationstavlor underlättar trafikledning.
8.7.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 39 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.89

Tabell 39 Namngivna reinvesteringar i västra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

E6, Getinge–Falkenberg, motorväg (betongväg med körfält i två körriktningar)

B

Värmlandsbanan, Laxå–Kil, spår- och växelbyte

C

Västra stambanan, Alingsås–Olskroken, kontaktledning

D

Västra stambanan, Falköping–Alingsås, kontaktledning

E

Göteborg, Sävenäs rangerbangård

F

Norge/Vänerbanan, Åmål–Mellerud, spår- och växelbyte

G

Norge/Vänerbanan Åmål–Kil, kontaktledning

H

Bohusbanan, Uddevalla–Strömstad, kontaktledning

I

Älvsborgsbanan, Vänersborg, Trollhätte kanal, brobyte

89
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8.7.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 40 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 40 Trimnings- och miljöåtgärder i västra Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden

J

E45, Erikstad, Melleruds kommun, gång- och cykelväg

K

Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler)

L

E6.20, Älvsborgsbron, trafikledningsåtgärder (ITS)

M

E20, Hasslerör–Kallsjön, faunapassager

N

Viskadalsbanan, avvattningsåtgärder

O

Väg 40, Bollebygd, vattenskyddsåtgärder

P

Västkustbanan, Väröbacka, bangårdsåtgärder

Q

Västra Götaland, Värmland och Halland, stängselåtgärder vid järnväg

R

Västra stambanan, Falköping–Alingsås, stängning av plankorsningar

S

Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen

T

Västra Götaland, Värmland och Halland, tillgänglighetsåtgärder på stationer

U

Väg 26, Skövde kommun, trafikplats Loringa

V

E45, Åmål, standard- och kapacitetshöjande åtgärder

X

Bohusbanan, Uddevalla, höjning av plattformar

Y

Bohusbanan, Strömstad–Skee–Överby, hastighetshöjning

Z

Norge/Vänerbanan, Bengtsfors kommun, ny terminal Bäckefors

8.7.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 41 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer en av de återstående delsträckorna på Västkustbanan att byggas ut med dubbelspår
i tunnel under Varberg, tillsammans med ny järnväg under Göteborg (Västlänken).
Dessutom förstärks kapaciteten i stråket Göteborg–Stockholm på Västra stambanan mellan
Göteborg och Laxå. Delsträckor på E45 tillsammans med hela E20 genom Västra Götaland
kommer att bli mötesseparerade, undantaget delsträckan genom Alingsås. Delar av
Göteborgs hamnbana byggs ut till dubbelspår, för ökad kapacitet, och farleden till Göteborgs
hamn fördjupas och breddas för ökad kapacitet och sjösäkerhet.
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Tabell 41 Namngivna investeringar i västra Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Västkustbanan, Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum (pågående)

2

Kattegattleden (pågående)

3

Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv

4

Värmlandsbanan, Kil–Laxå, mötesstationer (pågående)

5

Värmlandsbanan, Laxå–Arvika, ökad kapacitet (pågående)

6

E20, Tollered–Alingsås, (pågående)

7

Västra stambanan, Göteborg–Skövde, kapacitetsförstärkning (pågående)

8

E20, förbi Skara (pågående)

9

E20, förbi Mariestad

10

E20, Vårgårda–Vara (pågående)

11

E20, Götene–Mariestad

12

E20, förbi Vårgårda (pågående)

13

Västkustbanan, Halmstad C/bangård

14

Västsvenska paketet, järnväg (pågående)

15

17

Västsvenska paketet, väg (pågående)
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv
(pågående)
E6.21, Göteborgs hamn/Lundbyleden (pågående)

18

E6.20, Hisingsleden, södra delen (pågående)

19

Göteborg, Olskroken, planskildhet (pågående)

20

Norge/Vänerbanan, vändspår i Älvängen

21

Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår

22

Västra stambanan, Laxå–Alingsås, högre kapacitet

23

E45, Tösse–Åmål

24

E45, Säffle–Valnäs

25

Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd i farled

26

Nya stambanor Göteborg–Borås

27

Markarydsbanan, Knäred, mötesspår

28

E45, Järnvågen, med överdäckning av E45

29

Västkustbanan, Väröbacka station

30

Lund–Göteborg–Öxnered, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana

31

ERTMS, Trafikledningscentral Göteborg

16

Sverigeförhandlingen
Göteborg, spårväg Norra Älvstranden, centrala delen
Göteborg, citybuss Backa-stråket
Göteborg, citybuss Norra Älvstranden (västra delen)
Göteborg, cykelobjekt
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8.7.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 42 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 42 Ytterligare namngivna objekt i västra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen
för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej
rangordnade
E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1
E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1
Väg 26, Halmstad–Oskarström, 2+1-väg
E45, Vänersborg–Mellerud, etapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1
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8.8.

Södra Sverige

Regionen omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.
I figur 39 nedan visas en karta över södra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 43–46 nedan.
Figur 39 Åtgärder i södra Sverige.
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8.8.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I södra Sverige förs en gemensam och aktiv diskussion om samhällsutveckling för
infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige
där Skåne, Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår.
Transportsystemet i södra Sverige är integrerat och de många stråken fyller i normalfallet
flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför en god och kontinuerlig dialog med
regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala kollektivtrafikmyndigheter.
Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt prioriterade
stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Dessutom tecknas breda
överenskommelser om samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala
aktörer när det gäller samhällsutveckling och infrastruktur, där fortsatt inriktning och
ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är högt i flera stråk, och
avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär
utmaningar. Samverkan och diskussioner om nyttofördelning är viktiga verktyg för att
uppnå god markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och
attraktiv kollektivtrafik samt bättre förutsättningar för gång och cykel.
8.8.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 43 planeras bli genomförda under planperioden. De kan
komma att förskjutas i tid om prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga
underhållsplan, som uppdateras årligen, finns en mer fullständig reinvesteringsplan.90

Tabell 43 Namngivna reinvesteringar i södra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden de med en kostnad överstigande 300
miljoner kronor
A

E22, Yttre ringvägen Malmö, motorväg (betongväg)

B

E4, Ölmstad–Huskvarna, motorväg (södergående körriktning)

C

Jönköpingsbanan, Falköping–Nässjö, kontaktledning

D

Kust till kust-banan, Hillared–Hestra, spår- och växelbyte

E

Södra stambanan, Älmhult–Hässleholm, kontaktledning

F

Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa,
radioblockeringssystem

90
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8.8.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 44 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 44 Trimnings- och miljöåtgärder i södra Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
G

Västkustbanan, Helsingborg C, tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljö

H

E22, Ronneby Väst, ombyggnad trafikplats

I

Södra stambanan, Gamlarp, anslutning för längre tåg

J

Väg 25, Växjö–Tomeshult, faunaåtgärder

K

Nässjö–Vaggeryd, plankorsningsåtgärder

L

E22, Nygård–Bälö–Gladhammar, mötesseparering

M

E22/väg 34, Ålem, korsningsåtgärd

8.8.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 45 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer nya dubbelspår att färdigställas mellan Arlöv och Lund, liksom upprustning och
elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo. En etapp av nya
stambanor för höghastighetståg kommer också att påbörjas mellan Lund och Hässleholm,
tillsammans med en av de sista återstående dubbelspårsetapperna på Västkustbanan, den
mellan Maria och Helsingborg. Dessutom sker ett stort antal förbättringar för att säkerställa
god framkomlighet och trafiksäkerhet i de övergripande stråken.
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Tabell 45 Namngivna investeringar i södra Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden

1

E65, Svedala–Börringe

2

Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg, pågående)

3

Flackarp–Arlöv, utbyggnad till flerspår (pågående)

4

Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår (pågående)

5

E4, Ljungby–Toftanäs (pågående)

6

Kapacitetsåtgärder i Skåne (pågående)

7

Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur (pågående)

8

E22, trafikplats Ideon

9

E22, trafikplats Lund S

10

E22, Fjälkinge–Gualöv

11

E22, Lösen–Jämjö (pågående)

12

E22, Gladhammar–Verkebäck

13

Väg 25, Österleden i Växjö

14

Väg 40, Nässjö–Eksjö

15

Väg 40, förbi Eksjö

16

Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet

17

Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (etapp 1)

18

Ny stambana Hässleholm–Lund

19

Hässleholm–Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet

20

Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58

21

Maria–Helsingborg C, dubbelspår

22

Alvesta, triangelspår

23

Väg 25 Sjöatorp–Alvesta V (inklusive trafikplats, pågående)

24

E22, Ronneby Ö–Nättraby

25

E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält

26

Väg 26, Hedenstorp–Månseryd

27

E22, förbi Bergkvara

28

Väg 26, Mullsjö–Slättäng

29

Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana

30

Räppe, ny station

31

Malmö bangård, planskild spårkorsning

32

Malmö C, fler plattformsspår

33

Malmö C–Östervärn, dubbelspår

34

ERTMS, Trafikledningscentral Malmö
Sverigeförhandlingen
Helsingborg, kollektivtrafik
Helsingborg, cykelobjekt
Spårväg Lund C–European Spallation Source (ESS)

91

Lund, cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage)
Malmö, stadsbusslinje (EL-MEX och EL-bussar)
Malmöpendeln, Lommabanan, etapp 2
Malmö, cykelobjekt

91

European Spallation Source, en sameuropeisk forskningsanläggning som är under uppförande i
Lund. ESS kommer att användas för materialforskning.
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8.8.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 46 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 46 Ytterligare namngivna objekt i södra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen
för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E4, Trafikplats Ekhagen
Väg 26, Smålandsstenar–Gislaved
Väg 40, Skogslid–Haga
E22, genom Mönsterås
Väg 25, Nybro, trafikplats Glasporten
Väg 40, Toverum–Hyttan
Väg 25,förbi Lessebo
Väg 25, Norrleden i Växjö inkl. trafikplats
E6, Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält

175 (224)

718

9 Planförslagets effekter
I direktivet anges att Trafikverket ska redovisa analyser som visar i vilken utsträckning
åtgärderna bidrar till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås och vilka
målkonflikter som uppstår. Detta kapitel svarar på detta genom att effekterna av
planförslaget beskrivs.
Vissa delar av planförslaget består av specificerade åtgärder, och för dessa delar kan
effekterna beskrivas relativt detaljerat. Andra delar av planförslaget består av generella
anslag och potter, och för dessa delar måste beskrivningen bli mer övergripande. Vissa delar
av planförslaget ingår inte alls i effektbeskrivningen: redan pågående investeringar (totalt
66 miljarder kronor under planperioden), räntor, bidrag och myndighetsutövning
(50 miljarder kronor), länsplanerna (42 miljarder kronor) och medel till forskning och
innovation (8,5 miljarder kronor).
Avsnitt 9.1 beskriver planförslagets bidrag till det övergripande transportpolitiska målet, och
avsnitt 9.2–9.4 bidragen till funktions- och hänsynsmålen (tillgänglighet, trafiksäkerhet,
miljö och hälsa). I avsnitt 9.5 redovisas effekter på EU:s transportpolitiska mål.
Känslighetsanalyser och analyser av målkonflikter och målsynergier redovisas i avsnitt 9.6.
För varje avsnitt redovisas effekterna av planens olika delar på följande sätt:


Vidmakthållande omfattar underhåll och reinvesteringar av väg och järnväg
(197 respektive 165 miljarder kronor). Fördelning och användning av dessa medel
samt de förväntade effekterna beskrivs i kapitel 6, samt mer detaljerat i
underlagsrapporten om vidmakthållande. Nedan sammanfattas effekterna på en
övergripande nivå.



Trimnings- och miljöåtgärder (42 miljarder kronor) respektive stadsmiljöavtal
(9 miljarder kronor) avser mindre investeringar och åtgärder som inte specificeras i
detalj i planförslaget. Hur medlen fördelas beskrivs i avsnitt 7.1 och 7.2. I detta
avsnitt beskrivs effekterna översiktligt. Mer detaljerade beskrivningar finns i
underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.



Namngivna investeringar är infrastrukturinvesteringar med en kostnad över
100 miljoner kronor. Effektbeskrivningen omfattar samtliga investeringar som
påbörjas under planperioden, även om de inte hinner färdigställas. Det betyder att
effektbeskrivningen omfattar 114 objekt med en total kostnad på 418 miljarder
kronor, varav 224 miljarder kronor under planperioden92. Regeringens direktiv
anger att effekterna av de tre etapperna av nya stambanor för höghastighetståg ska
redovisas separat. Effektbeskrivningen redogör därför dels för de tre
stambaneetappernas effekter (164 miljarder kronor, varav 104 miljarder kronor
under planperioden), dels för de övriga namngivna investeringar som påbörjas
under planperioden och vars effekter kunnat kvantifieras (70 objekt med en total
kostnad på 119 miljarder kronor, varav 67 miljarder kronor under planperioden).
För 41 namngivna investeringar kan inte effekterna kvantifieras utan bara beskrivas
översiktligt. Största delen av detta är ERTMS och relaterade järnvägstekniska
system som beskrivs närmare i avsnitt 7.9 (totalt drygt 61 miljarder kronor) samt
statlig medfinansiering av objekt i storstadsöverenskommelser (6 miljarder kronor
under planperioden).

92

Samlade effektbedömningar av varje enskild namngiven investering finns tillgängliga på
www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt beslutsunderlag
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Figur 40 sammanfattar vad som ingår och inte ingår i effektbeskrivningen samt på vilket
sätt.

Figur 40 Typ av effektbeskrivning av planförslagets olika delar – översiktlig beskrivning, kvantifierad beskrivning, ingen
effektbeskrivning. Tårtbitarna motsvarar respektive plandels totala kostnad; för namngivna investeringar ingår även
kostnader efter planperioden.

.
De kvantifierade effektbeskrivningarna omfattar alltså enbart den svarta delen av
diagrammet93, och det ska understrykas att detta bara motsvarar omkring en fjärdedel av
planförslagets totala omfattning (medräknat investeringskostnader efter planperioden).
De kvantifierade effekterna fördelar sig enligt figur 41, uttryckt som samhällsekonomiska
nuvärden så att deras storleksordning kan jämföras, och uppdelat på effekter från järnvägs-,
sjöfarts- och väginvesteringar (inklusive gång- och cykelvägar). I följande avsnitt beskrivs
effekterna mer i detalj.

93

I praktiken är inte alla effekter möjliga att kvantifiera varför det även för den mörkgrå delen av
diagrammet kan finnas effekter eller delar av effekter som ej kvantifierats; huvuddelen av
effekterna bedöms dock vara kvantifierade.
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Figur 41 Kvantifierade nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, uppdelade på typ av nytta och trafikslag,
nuvärden i miljoner kronor. Total nettokostnad omfattar samhällsekonomisk nuvärdeskostnad för investering samt drift
och underhåll.

De klart största effekterna är förbättrad tillgänglighet för person- och godstrafik94, följt av
trafiksäkerhetseffekter. För järnvägsinvesteringar är också nyttorna för transportföretag en
betydande post. De totala nettokostnaderna i diagrammet avser den totala offentliga
nettokostnaden, alltså nuvärdet av drift- och underhållskostnader, investeringskostnader
och offentliga intäkter (skatter, subventioner, avgifter med mera).

9.1.

Övergripande transportpolitiska mål

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Planens
bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv respektive långsiktigt hållbar
transportförsörjning redovisas nedan. Hur planens effekter fördelas geografiskt och över
olika befolkningsgrupper redovisas i den kommande systemanalysen, som publiceras den 31
januari 2022.
9.1.1.

Samhällsekonomisk effektivitet

En samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning betyder dels att användningen av
transportsystemet ska vara samhällsekonomiskt effektiv, dels att de offentliga medlen till
infrastrukturens utveckling och underhåll ska användas så att samhällsnyttorna som skapas
blir så stora som möjligt i förhållande till åtgärdskostnaderna. Det är den andra delen som
står i fokus för den nationella infrastrukturplanen. Den första delen, transportsystemets
användning, styrs bland annat av skatter, regleringar och offentliga transporttjänster, vilka
inte är en del av den nationella infrastrukturplanen och därför inte behandlas här.
Anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar ökades i infrastrukturpropositionen
med 13 procent respektive 25 procent. Trafikverkets analyser visar att denna ökning är
samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna består dels av att de totala långsiktiga underhållsoch reinvesteringskostnaderna minskar, eftersom det är långsiktigt billigare att underhålla i
tid, dels av att anläggningens status blir bättre, vilket skapar nyttor för användarna i form av
94

Tillgänglighet inkluderar bland annat restids- och reskostnadseffekter.
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minskade störningar och hastighetsnedsättningar. Trafikverkets analyser visar att det hade
varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna för vidmakthållande ytterligare. De
samhällsekonomiska beräkningarna av vidmakthållande ger en nettonuvärdeskvot (NNK)
på 0,7 för underhåll av järnväg och 2,8 för underhåll av belagd väg. Analyserna av
byggnadsverk visar att det vore samhällsekonomiskt effektivt att investera i underhåll av
byggnadsverk tidigt i planperioden för att på så sätt undvika merkostnaderna som följer av
att förskjuta underhåll av till exempel broar och tunnlar på framtiden. Analyserna av
bärighetssatsningar visar vidare att det är samhällsekonomiskt lönsamt att möjliggöra
transporter med längre och tyngre fordon på väg. Totalt har satsningen för att möjliggöra
tyngre fordon på väg en NNK på 2,5. Ett möjliggörande av längre fordon på väg skulle ha en
NNK över 10.
Nuvarande anslagsnivåer kommer inte att räcka för att upprätthålla anläggningens
nuvarande funktionalitet, och det leder också till långsiktigt ökande underhållskostnader.
Enligt analyserna som presenterades i Trafikverkets inriktningsunderlag95 skulle det
behövas ytterligare 13 procent (26 miljarder kronor) högre anslag för järnväg respektive
20 procent (50 miljarder kronor) högre anslag för väg för att upprätthålla dagens
funktionalitet.
Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet baserat på
de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Åtgärdskostnaderna är
relativt låga och ger stora effekter. Exempelvis åtgärder som innebär hastighetshöjning och
kapacitetsökning inom järnvägsnätet ger generellt stora nyttor. Bulleråtgärder är
samhällsekonomiskt lönsamma redan vid låga trafikflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder inom
vägsystemet är generellt mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Trafikverket bedömer att
det skulle vara samhällsekonomiskt effektivt om dessa anslag kunde ökas ytterligare.
Stambaneetappernas samhällsekonomiska lönsamhet är negativ. Nettonuvärdeskvoten
(NNK) är -0,6 (nettonuvärde -85 miljarder kronor) för Ostlänken, -0,8 (nettonuvärde
- 38 miljarder kronor) för Hässleholm–Lund och -0,8 (nettonuvärde -55 miljarder kronor)
för Göteborg–Borås. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att etapperna inte används
fullt ut förrän systemet är färdigt. Givet att de första etapperna är byggda har de
sammanbindande etapperna (från Jönköping till Linköping, Borås respektive Hässleholm)
en NNK på -0,4, det vill säga fortfarande negativt men högre än de tidigare etapperna. Totalt
sett har hela systemet en NNK -0,5 (nettonuvärde -280 miljarder kronor). För närvarande
pågår ett arbete med kostnadsreducerande åtgärder, där flera åtgärder som avsevärt
minskar investeringskostnaderna även ger viss påverkan på systemets funktion och därmed
samhällsnyttorna. Effekterna av dessa förändringar är ännu inte medtagna i de beräknade
nyttorna. Bedömningen är att förändringarna kommer göra att vissa delnyttor förändras
medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i
aktuella bedömningar.
Övriga namngivna investeringar (vars effekter kan kvantifieras96) exklusive etapperna av
de nya stambanorna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot på 0,2 och ett nettonuvärde på
32 miljarder kronor. Inklusive stambaneetapperna blir genomsnittlig NNK -0,4
(nettonuvärde -145 miljarder kronor). För järnvägsobjekten exklusive nya stambanor är
genomsnittlig NNK -0,2 (nettonuvärde -26 miljarder kronor), för vägobjekten 0,9
(nettonuvärde 47 miljarder kronor) och för sjöfartsobjekten 0,7 (nettonuvärde 11 miljarder
kronor). Spridningen i lönsamhet är stor för både väg- och järnvägsobjekt. Majoriteten av
95
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Justerade för förändrat investeringsindex 2017–2021.
Totalt 70 investeringar som har beräknade effekter.
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vägobjekten (28 av 30) är lönsamma men med varierande NNK, medan strax över hälften
av järnvägsobjekten är olönsamma, även i det fallet med stor spridning. Det finns många
mycket lönsamma objekt som inte kunnat inrymmas i planen, både väg- och järnvägsobjekt.
Den genomsnittliga NNK för de nya objekt som föreslås för en 10 procent ökad ram är 0,9
med ett nettonuvärde på 18 miljarder kronor.
Figur 42 illustrerar nytto/kostnads-effektiviteten för investeringar i respektive kandidater
utanför planförslaget.

Figur 42 Nyttor och kostnader för namngivna investeringar i planförslaget respektive utanför planförslaget. Den streckade
linjen visar samhällsekonomisk lönsamhet, det vill säga nytta/kostnad>1 vilket motsvarar NNK>0 (nyttan är större än
kostnaden).

Varje stapel är en investering, och dess totala yta är hur mycket nytta den skapar. Man bör
alltså sträva efter så stor sammanlagd yta (nytta) som möjligt. Stapelns bredd är
investeringens kostnad, det vill säga hur mycket plats den tar av det totala planutrymmet.
Den sammanlagda bredden på alla staplarna är alltså den sammanlagda kostnaden, som
inte får överstiga den tillgängliga budgeten. Höjden på varje stapel är nytto/kostnadskvoten, och som framgår av figuren så maximeras den totala nyttan givet en viss budget om
man väljer investeringar som har så hög nytto/kostnads-kvot som möjligt. Därmed får man
ett stort bidrag till den samlade nyttan (staplarnas totala yta) samtidigt som man inte tar så
mycket av den totala budgeten (den sammanlagda stapelbredden) i anspråk. Objekt som
inte når upp till den streckade linjen har lägre total nytta än kostnad, dvs NNK < 0, och är
därmed samhällsekonomiskt olönsamma enligt kalkylen.
Som synes finns många kandidater utanför planförslaget som har betydligt högre lönsamhet
än objekten i planförslaget. Det är därför svårt att hävda att medlen till namngivna
investeringar används samhällsekonomiskt effektivt, alltså så att de totala samhällsnyttorna
blir så stora som möjligt. Se också figur 43 i kapitlet om känslighetsanalyser.
Det förtjänar dock att understrykas att det även finns andra överväganden än
samhällsekonomisk effektivitet att ta hänsyn till, samt att de samhällsekonomiska
kalkylerna inte fångar alla effekter. I de samlade effektbedömningar som upprättas för varje
investering bedöms de effekter som inte fångas i kalkylen kvalitativt, och en bedömning görs
av objektens totala lönsamhet där de beräknade och de ej beräknade effekterna vägs
samman. Inga objekt i planförslaget med positiv nettonuvärdeskvot har bedömts som
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olönsamma, och inga objekt med negativ nettonuvärdeskvot har bedömts som lönsamma.
För objekt där den samhällsekonomiska kalkylens resultat ligger nära noll har lönsamheten
bedömts som osäker. Av nära 350 analyserade objekt är det färre än ett tiotal som har klart
positiv eller negativ NNK, vars lönsamhet ändå bedöms som ”osäker”. Detta indikerar att de
effekter som inte fångas i de beräknade effekterna endast undantagsvis är stora nog att
ändra slutsatserna i kalkylresultatet.
Landskaps- och barriäreffekter är den grupp av effekter som genomgående är bedömd
kvalitativt i den samhällsekonomiska analysen. Dessa effekter kan vara både positiva och
negativa och storleken beror bland annat på om åtgärderna innebär att tidigare orörd mark
tas i anspråk, åtgärden anläggs i tunnel eller om åtgärden sker i befintlig sträckning. Detta
gäller även barriärer som påverkar människors möjlighet att röra sig. I övrigt beror de ej
beräknade effekterna på vilka effekter som är relevanta för respektive objekt samt till vilken
grad de fångas i de beräknade effekterna. Restidsosäkerhet, vissa tillgänglighetseffekter för
gång- och cykeltrafikanter, tillgänglighet för funktionsnedsatta och vattenkvalitet är
exempel på effekter som inte fångas i kalkylerna.
Den samhällsekonomiska effektiviteten hos namngivna investeringar vars effekter inte kan
kvantifieras alls är svårbedömd. Större delen utgörs av moderniseringar och uppgraderingar
av järnvägstekniska system (ERTMS med mera) som på sikt är nödvändiga för att
upprätthålla järnvägens funktion. Trafikverkets bedömning är därför att dessa investeringar
är samhällsekonomiskt effektiva.
För några objekt som är delar av ett system, har effektberäkning gjorts för systemet, medan
de enskilda objekten endast har verbala bedömningar. Det gäller exempelvis åtgärder för
längre och tyngre godståg och godsstråket Hallsberg–Degerön. Ett antal åtgärder saknar
kvantifierade effekter på grund av att effekterna är svåra att kvantifiera, till exempel
bangårdsåtgärder och resecentrum.
Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur planen påverkar sysselsättningen i hela
landet. Trafikverket beräknar att planförslaget innebär att cirka 25 000 personer per år
kommer att vara sysselsatta under planperioden.
9.1.2.

Långsiktig hållbarhet

Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål för långsiktig hållbarhet. Regeringen har
bedömt att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra denna agenda, såväl
nationellt som internationellt97.
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling
omfattar tre olika dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det går inte att
definiera en sektor som hållbar utan att ta hänsyn till helheten. Transportsystemet är en del
av samhället. Därför kan inte ett hållbart transportsystem definieras, men det går att försöka
definiera transportsystemet i ett hållbart samhälle.
Planförslaget kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för alla
medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och
geografiska områden. I den kommande systemanalysen av planförslaget (publiceras den 31
januari 2022) redovisas planförslagets fördelningseffekter.

97

Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som
håller ihop, s. 19.
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Planförslaget kan bidra till ekologisk hållbarhet, bland annat genom att minska trafikens
utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, samt genom att minska infrastrukturens påverkan
på landskap, vatten och natur- och kulturmiljöer. Dessa aspekter redovisas och diskuteras i
avsnitt 9.3.
Planförslaget kan bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av
infrastrukturanläggningen, genom ett kostnadseffektivt genomförande av underhåll och
investeringsåtgärder och genom att det innehåller åtgärder som är samhällsekonomiskt
effektiva. Förvaltningen av infrastrukturanläggningen diskuteras i kapitel 6, och
kostnadseffektivt genomförande i kapitel 10. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar
transportsystemets funktion kan också tillgängligheten öka (avsnitt 9.2), vilket i
förlängningen förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker Sveriges
konkurrenskraft.

9.2.

Tillgänglighet för person- och godstransporter

Transportpolitikens funktionsmål innebär att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet
och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. God tillgänglighet betyder
att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, service, fritidsaktiviteter och
leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med transportsystemet, och bibehållen eller ökad
tillgänglighet är den överlägset största positiva effekten av infrastrukturplanen och är en
förutsättning för sammanhållningen i landet.
Planen bidrar till funktionsmålet på flera sätt. Inom järnvägssystemet bidrar planen till att
minska problem med kapacitetsbrister och punktlighetsproblem, och satsningar på de
tekniska systemen säkerställer funktionen på lång sikt. Inom vägsystemet fokuserar planen
framför allt på underhåll av befintligt vägnät, men planen innehåller också
bärighetssatsningar som har stor betydelse för näringslivets transporter samt investeringar
för att minska vissa kapacitetsbrister i vägnätet. God tillgänglighet möjliggör också vidgade
arbetsmarknadsregioner. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till att stärka Sveriges
konkurrenskraft.
Med ett rätt utfört vidmakthållande av vägar och järnvägar minimeras störningar och
hastighetsnedsättningar, vilket bidrar till god tillgänglighet för person- och godstransporter.
De ökade anslagen till vidmakthållande jämfört med gällande plan betyder alltså ökad
tillgänglighet. Anslagen är dock inte tillräckliga för att upprätthålla dagens funktionalitet, så
på sikt kommer ökade störningar och hastighetsnedsättningar jämfört med idag att minska
tillgängligheten, särskilt på vägnätet.
Genom bärighetssatsningen på 10,5 miljarder kronor kommer 70–80 procent av de vägar
som är viktigast för näringslivet att kunna öppnas för BK4 till år 2029, och uppemot
90 procent under planperioden. Vidare satsas 6,5 miljarder kronor på att vägarna i så stor
utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året runt, det vill säga att
minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner. Många av dessa vägar finns i de
glesbefolkade delarna av landet. Bärighetsåtgärder är funktionshöjande åtgärder i
vägsystemet som görs för att vägen ska klara en högre belastning genom förstärkning av
broar eller vägar. Det kan också handla om att klimatanpassa vägnätet och bibehålla en god
framkomlighet året runt för tung trafik genom att göra vägnätet mer robust mot högre
vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. Ytterligare 1,5 miljarder kronor satsas
på riskreducerande åtgärder i vägsystemet för att minska riskerna för större störningar i
transportsystemet, och därmed öka tillförlitlighet och robusthet i vägsystemet.
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Sammantaget bidrar dessa satsningar till att minska näringslivets transportkostnader och
därmed till ökad svensk konkurrenskraft och bättre möjligheter till regional utveckling.
Klimatanpassningsåtgärder i befintlig infrastruktur vidtas framför allt inom ramen för
anslagen för vidmakthållande och trimning. I investeringsobjekt som är under planering
eller som redan pågår ingår klimatanpassning som en förutsättning vid utformningen och
genomförandet. Ökad kunskap om åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat ingår
också i området forskning och innovation.
Åtgärderna har störst effekt och betydelse för det transportpolitiska funktionsmålet, men de
har i många fall effekter även på hänsynsmålen. Åtgärdsområdet delas in i fem områden, av
vilka klimatanpassning av järnväg är ett.
Trimningsåtgärder omfattar cirka 17 miljarder kronor till åtgärder för ökad tillgänglighet
med alla trafikslag och för både person- och godstransporter. Åtgärderna är oftast mycket
kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av tillgängligheten i förhållande
till kostnaderna. Den särskilda cykelpotten möjliggör satsningar på cykelinfrastruktur. Inom
trimningspotten föreslås den indikativa ramen för klimatanpassning vara 1,1 miljard kronor.
Det saknas i dag en fullständig bild av behoven, men det är ett relativt eftersatt område som
Trafikverket behöver prioritera under planperioden 2022–2033. Med den föreslagna nivån
kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag. Förslaget innebär att
åtgärder kan genomföras som ökar robustheten och tillförlitligheten i järnvägssystemet.
Etapperna av de nya stambanorna innebär en stor tillgänglighetsökning, huvudsakligen för
persontransporter mellan områden i och kring stationsorterna. Nuvärdet av
tillgänglighetsökningen för samtliga tre etapper beräknas till 59 miljarder kronor.
Övriga namngivna investeringar innebär också stora tillgänglighetsökningar. Huvuddelen
av investeringarna berör järnvägen. Planen innehåller mycket stora kapacitetsökningar både
genom helt nya banor som Norrbotniabanan och genom kapacitetsförstärkningar av
befintliga stråk. Uppgraderingar och moderniseringar av järnvägens tekniska system, genom
bland annat ERTMS och förstärkt kraftförsörjning, säkerställer funktionen på sikt och kan i
vissa fall öka kapaciteten. Även inom vägsystemet minskas vissa kapacitetsbrister.
Nuvärdena av tillgänglighetsökningarna beräknas till


57 miljarder kronor för järnvägsobjekten (varav 40 miljarder kronor för
persontransporter och 18 miljarder kronor för godstransporter)



75 miljarder kronor för vägobjekten inklusive gång- och cykelåtgärder (varav
58 miljarder kronor för persontransporter och 17 miljarder kronor för
godstransporter)



19 miljarder kronor för sjöfartsobjekten (enbart godstransporter).

Till detta kommer tillgänglighetsökningar från de investeringar vars effekter inte har
kvantifierats, bland annat åtgärder för längre och tyngre tåg, signaloptimeringar,
bangårdsombyggnader och moderniserade signal- och kommunikationssystem för
järnvägen. Flera av dessa åtgärder är särskilt viktiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
Huvuddelen av satsningarna som görs på TEN-T-näten bidrar till tillgänglighetsmålen som
finns formulerade i TEN-T-förordningen.
Direktivet anger även att effekter på bland annat bostadsbyggande ska redovisas; dessa
kommer att redovisas mer i detalj i samband med systemanalysen, som publiceras den 31
januari 2022.
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9.3.

Klimat- och miljömål

9.3.1.

Klimatpåverkande utsläpp

Planförslaget bidrar till en liten minskning av transporternas koldioxidutsläpp. De
namngivna investeringarna påverkar vägtrafikarbetet i mycket liten grad.
Järnvägsinvesteringarna beräknas minska vägtrafikarbetet (antal fordonskilometer) med
omkring en kvarts procent, medan väginvesteringarna beräknas öka vägtrafikarbetet med
ungefär lika mycket. Totaleffekten på trafikarbetet är alltså nära noll.
Det största bidraget från investeringarna till minskade koldioxidutsläpp är elektrifiering av
banor med dieseldrift. Det finns dock en osäkerhet i antagandet kring huruvida fossila
bränslen kommer att användas eller inte, eftersom bränslen som används inom
järnvägssektorn inte omfattas av reduktionsplikten.
Effekten av trafikminskningen på koldioxidutsläppen, räknat i ton, är olika stor för olika år,
eftersom vägtrafikens koldioxidutsläpp per fordonskilometer minskar över tiden genom
elektrifierade och effektivare fordon samt en högre andel biodrivmedel, och eftersom
investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter.
Ett sätt att sammanfatta effekten på ackumulerade utsläpp över hela investeringarnas
livslängder är att uttrycka effekten som ett samhällsekonomiskt nuvärde, där
koldioxidutsläpp värderas till 7 kr/kg koldioxid. Värdet av den totala utsläppsminskningen
över hela kalkylperioden blir då 8,7 miljarder kronor. Av denna ackumulerade effekt härrör
1,7 miljarder kronor från stambaneetapperna, 5,2 miljarder kronor från övriga
järnvägsinvesteringar och 2,2 miljarder kronor från sjöfartsinvesteringar.
Väginvesteringarna ger ett negativt bidrag på 0,6 miljarder kronor. Huvuddelen av
klimateffekten från järnvägsinvesteringarna kommer från elektrifiering av ett antal
järnvägssträckor där trafiken ännu drivs med diesel. Klimateffekterna från vidmakthållande
och trimningsåtgärder (inklusive cykelpott) är försumbara.
Resultaten bekräftar den vanliga slutsatsen att infrastrukturinvesteringar har mycket små
effekter på utsläppen av växthusgaser. I avsnitt 9.6 (Känslighetsanalyser) beläggs slutsatsen
ytterligare genom en studie av hur klimateffekten förändras i hypotetiska urval av
investeringar där ännu större vikt läggs vid investeringarnas klimateffekter. I extremfallet
där man enbart bryr sig om investeringarnas klimateffekter, och inte överhuvudtaget
värderar till exempel trafiksäkerhets- eller tillgänglighetseffekter, skulle planförslagets
totala klimateffekt som mest kunna knappt fördubblas, till omkring en procent av
transportsektorns totala utsläpp (varav en stor del av effekten kommer från elektrifiering av
järnvägar – se ovan om osäkerheten i denna beräkning).
9.3.2.

Andra miljöeffekter

Planförslaget bidrar positivt till landskapsanpassning av befintlig infrastruktur, samtidigt
som namngivna investeringar medför att ny mark tas i anspråk och att landskapet påverkas.
Namngivna investeringar i befintlig sträckning kan ofta förbättra en bristande situation,
medan investeringar i ny sträckning har negativ påverkan, till exempel genom att de skapar
barriärer och gör intrång.
Det finns en genom åren uppbyggd miljöskuld avseende landskapsanpassning som är
mycket stor. Anslaget i planen för trimnings- och miljöåtgärder bromsar något en negativ
påverkan på biologisk mångfald. Den gröna infrastrukturen stärks och barriäreffekter
minskar genom att vandringshinder undanröjs för både land- och vattenlevande djur.
Antalen viltolyckor förväntas förbli ungefär vid dagens nivå. Planförslaget bedöms motverka
en ökning av viltolyckor som annars skulle bli följden av ökat trafikarbete.
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Den stegvisa utarmningen av kulturlandskapet och kulturvärden i eller i anslutning till
infrastrukturen kommer att minska som en effekt av planförslaget. Genomförande av driftoch underhållsverksamhet inom vidmakthållande har potential att förbättra måluppfyllelse
inom flera områden, men det är osäkert i vilken utsträckning den potentialen kommer att
realiseras. På det lågtrafikerade vägnätet riskerar natur- och kulturvärden som exempelvis
artrika vägkanter, alléer, faunapassager och kulturbroar att få en försämrad standard i slutet
av planperioden till följd av ett minskat underhåll.
Det positiva bidrag som planförslaget ger, till stor del från ofta kostnadseffektiva
miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, är litet i förhållande till identifierade behov, till
exempel för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, skydd av dricksvattenförsörjning och
hantering av förorenade områden.
Planförslaget bedöms minska vägtrafikens hälsopåverkan marginellt avseende luftkvalitet
på nationell nivå. Däremot bedöms planförslaget kunna bidra till försämrad luftkvalitet
regionalt och lokalt, främst i storstadsregionerna och i tätorter. Exponeringen av utsläpp till
följd av bostadsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor. Utvecklingen mot en renare
fordonsflotta bedöms innebära att inga eller ett fåtal statliga vägar överskrider
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2030. Däremot kan takdirektivet för kväveoxider
bli svårt att uppnå. Emissioner, halter och exponering av slitagepartiklar (PM10) ökar till
följd av trafikutvecklingen, och riskerar att miljökvalitetsnormer överskrids. Vägtrafikens
emissioner bedöms fortsatt ha en omfattande negativ påverkan på människors hälsa.
Planförslaget bedöms ha potential att bidra till att färre personer utsätts för de högsta
buller- och vibrationsnivåerna. Vidmakthållande av befintlig infrastruktur, inklusive av
befintliga bullerskydd, är avgörande för i vilken mån potentialen kommer att realiseras.
Investeringar i cykelbanor och ökade krav på att tillgodose cykeltrafikens behov vid
nybyggnation bedöms - tillsammans med en ökning av cykelåtgärder inom trimning och
vidmakthållande samt åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtal - ha en positiv påverkan på
aktivt resande.
Effekter på miljö och bidrag till måluppfyllelse redovisas mer ingående i rapporten
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022–2033.98

9.4.

Trafiksäkerhet

De namngivna investeringarna förbättrar trafiksäkerheten. Enligt de beräknade effekterna
ger de namngivna investeringarna en minskning med 1,999 dödsfall, 3,8 mycket allvarligt
skadade och 15 allvarligt skadade i trafiken för år 2040. De exakta effekterna varierar över
tid, dels eftersom fordonens trafiksäkerhetsegenskaper förbättras över tid, dels eftersom
investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. Effekterna kan jämföras med att
genomsnittet för åren 2017–2020 var 250 dödsfall och 4 000 allvarligt skadade, och att
etappmålet för 2030 är en halvering av antalet döda och en minskning av antalet allvarligt
skadade med en fjärdedel.
Ett sätt att sammanfatta och jämföra de ackumulerade trafiksäkerhetseffekterna över hela
investeringarnas livslängd är att uttrycka effekten som samhällsekonomiskt nuvärde. Hela
effekten från de namngivna investeringarna motsvarar ett nuvärde på 33 miljarder kronor.
98

Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227.
99
Här ingår effekter från väginvesteringar och plankorsningsåtgärder.
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Huvuddelen av detta (27 miljarder kronor) kommer från väginvesteringar, men bidrag
kommer också från etapperna av de nya stambanorna (2 miljarder kronor), övriga
järnvägsinvesteringar (2,7 miljarder kronor) och sjöfartsinvesteringar (1,1 miljarder kronor).
De nya objekt som föreslås vid 10 procents ökad ram har en sammanlagd kostnad på
omkring 14 miljarder kronor, och skulle ge en ytterligare trafiksäkerhetseffekt motsvarande
ett nuvärde på 20 miljarder kronor, alltså i samma storleksordning som effekten av samtliga
namngivna investeringar i planförslaget. Objekten ger en minskning med 1100 dödsfall, 2,3
mycket allvarligt skadade och 9,6 allvarligt skadade i trafiken, beräknat för år 2040.
Vidmakthållande av vägarna är viktigt för trafiksäkerheten eftersom det bland annat
upprätthåller funktionen hos vägmarkeringar, räcken och vägbanor. Det blir allt viktigare att
infrastrukturen stöder fordonens trafiksäkerhetssystem, till exempel filhållningssystem.
Högre standard för underhåll av vägmarkeringar kan ha en betydande trafiksäkerhetseffekt,
särskilt när filhållningssystem och liknande blir vanligare.
Trimningsåtgärder omfattar 12 miljarder kronor till åtgärder för ökad trafiksäkerhet.
Åtgärderna är oftast mycket kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av
trafiksäkerheten i förhållande till kostnaderna.

9.5.

Effekter på EU:s transportpolitiska mål

EU:s gemensamma transportpolitiska mål101 ligger väl i linje med de svenska
transportpolitiska målen. Alla åtgärder i planen som ligger på TEN-T-nätet bidrar också till
TEN-T-förordningens mål och krav, och huvuddelen av åtgärderna på TEN-T-näten bidrar
både till de svenska målen och till EU-målen. Som nämnts i avsnitt 1.3.5 sker nu en översyn
av förordningen och ett förslag till reviderad TEN-T-förordning förväntas finnas framme i
december 2021 och beräknas träda i kraft 2023. Den kommer att baseras bland annat på
EU-kommissionens nya vitbok för transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet
(Sustainable and Smart Mobility Strategy)102. Där formuleras bland annat milstolpar för år
2030, 2035 och 2050 för att visa transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart
och motståndskraftig mobilitet och vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida
politiken. Införandet av ERTMS på TEN-T-nätet är ett av målen inom EU för att uppnå
driftskompatibilitet inom unionen, och det kommer också bidra till bättre robusthet och
lägre felfrekvens och därmed bidra till målen om effektivitet och kvalitet i
transportsystemet.
Åtgärderna för längre och tyngre godståg kommer att bidra till att uppfylla EU-kraven om
att det ska vara möjligt att framföra 750 meter långa godståg på TEN-T:s stomnät för gods.
Det finns också krav på utveckling av rastplatser på motorvägar på stomnätet, bland annat
för parkering för yrkestrafikanter. EU har inte preciserat dessa krav, så enligt det som är
känt idag anses Sverige uppfylla kraven. Trafikverket överväger dock kontinuerligt åtgärder
för att skapa förutsättningar för mer trygga och säkra rastplatser i samverkan med
branschen, andra myndigheter och övriga aktörer. Trimnings- och miljöåtgärder innefattar
bland annat medel för åtgärder på rastplatser.
När det gäller ny infrastruktur finns såväl Norrbotniabanan som nya stambanor Stockholm–
Göteborg/Malmö angivna i TEN-T-förordningen som planerad infrastruktur som ska vara

100

Här ingår effekt från väginvesteringar.
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
101
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färdigställd 2030 respektive 2050. Planförslaget innebär att genomförandet påbörjas. Enligt
principerna i förordningen är genomförandet av nätet dock beroende av bland annat
tillgängliga ekonomiska resurser på nationell nivå. Det innebär att det inte är förordningen
som styr tidpunkten för genomförandet av dessa nya banor, även om medlemsstaterna har
åtagit sig att sträva efter att slutföra arbetet till målåren.

9.6.

Känslighetsanalyser

Enligt direktivet ska Trafikverket redovisa om urvalet av infrastrukturåtgärder är robust i
förhållande till hur olika omvärldsfaktorer och styrmedel utvecklas, samt andra relevanta
faktorer. Dessutom ska eventuella målkonflikter och synergier analyseras.
Hur urvalet av infrastrukturåtgärder skulle påverkas av alternativa antaganden om
omvärldsfaktorer och styrmedel är svårt att svara på av två skäl. För det första är det inte
möjligt att kvantifiera alla överväganden som styr urvalet av åtgärder och investeringar, och
därmed är det svårt att exakt ange hur detta urval skulle påverkas av andra antaganden.
Prognoser, effektberäkningar och kalkyler omfattar många effekter men inte alla, och
baseras också i viss utsträckning på schabloner och förenklingar. För det andra är det inte
trivialt att ange vad ”urvalet” i föreliggande planförslag omfattar. Som redovisats i avsnitt 1.2
så räcker inte den angivna utvecklingsramen till allt som anges i direktivet. Planförslaget
innehåller därför ett mycket begränsat antal nya investeringar. Frihetsgraderna i
planförslaget är med andra ord begränsade av att regeringens direktiv anger att gällande
plan ska fullföljas, så det är inte självklart vad som egentligen ska avses med Trafikverkets
”urval av infrastrukturåtgärder” i detta planförslag.
Icke desto mindre är frågorna om robusthet och målkonflikter principiellt viktiga. I detta
avsnitt belyses därför dessa frågor genom att studera hur ett hypotetiskt ”planförslag” skulle
se ut med två förenklande antaganden: för det första att de samhällsekonomiska kalkylerna
fångar investeringarnas samtliga effekter rättvisande, och för det andra att det går att välja
fritt mellan de (ej pågående) investeringar som ligger i gällande plan samt de investeringar
som Trafikverket identifierat som kandidater till att läggas in i plan.
I verkligheten avgörs valet av investeringar av många andra överväganden och effekter än de
som fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Men genom att studera hur
investeringarnas rangordning enligt kalkylerna beror på olika antaganden och viktningar av
effekter, kan man belysa i vilken utsträckning som urvalet av investeringar är robust. Även
målkonflikter och synergier kan belysas och hur stora bidrag till olika delar av funktionsoch hänsynsmålen som är teoretiskt möjliga att uppnå genom investeringar.
9.6.1.

Investeringsurvalets känslighet för osäkerheter i effekterna

Analyserna i detta avsnitt utgår från de 179 investeringsobjekt som har beräknade effekter i
form av samhällsekonomiska kalkyler. Det är 98 järnvägsobjekt (totalt 220 miljarder
kronor), 75 vägobjekt (totalt 61 miljarder kronor) och 6 sjöfartsobjekt (totalt 17 miljarder
kronor). Av investeringarna ingår 62 i gällande plan, med en total kostnad på 99 miljarder
kronor. I analysen ingår därmed inte de investeringar som saknar kvantifierade effekter, till
exempel ERTMS. Etapperna på de nya stambanorna för höghastighetståg lämnas också
utanför analysen, eftersom de är så stora att de annars dominerar alla resultat.
Frågan är hur ett urval efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet ser ut givet samma totala
budgetram, och framför allt hur detta urval förändras om vikterna på olika effekter ändras.
Om urvalet av objekt hade gjorts efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet, givet samma
budgetram, hade 42 av de ursprungliga 62 objekten funnits kvar i planförslaget, medan 20
hade utgått och 65 andra hade lagts till. Den beräknade totalnyttan hade ökat med drygt
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40 procent, från 202 miljarder kronor till 286 miljarder kronor, se figur 43 nedan. Samtliga
typer av nyttor ökar. Störst är ökningen för trafiksäkerhetsnyttorna, som fördubblas.
Andelen av budgetramen som går till väginvesteringar ökar från en tredjedel till hälften.

Figur 43 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget respektive urval strikt efter beräknad samhällsekonomisk
lönsamhet (nuvärden, miljoner kronor).

Det strikt samhällsekonomiska urvalet av investeringar används som referens för de
fortsatta analyserna av urvalets robusthet. Frågan är hur detta urval förändras om
viktningen av olika typer av effekter ändras, jämfört med de vikter som finns i
grundkalkylen. För att undersöka detta femdubblas vikterna i tur och ordning för tre olika
effekter: godstransportnyttor, trafiksäkerhet och koldioxidutsläpp. För varje sådant
extremscenario rangordnas investeringarna återigen efter samhällsekonomisk lönsamhet,
men med en femdubblad vikt för respektive effekt, och de högst rankade objekten väljs ut
upp till samma budgetram som förut.
Att ge vissa av effekterna i grundkalkylen en större vikt kan tolkas på flera sätt, och är därför
en användbar metod för att representera flera olika osäkerheter i samma analys. Till
exempel beror de beräknade klimateffekterna på antaganden om fordonens framtida
egenskaper, vilka är osäkra. Om fordonens utsläpp av koldioxid per kilometer i verkligheten
blir dubbelt så höga jämfört med vad som antagits i kalkylerna, motsvarar det att
klimateffekternas vikt borde vara dubbelt så hög. På samma sätt kan en analys med andra
vikter på effekterna representera andra osäkerheter i prognoser och effektberäkningar som
systematiska under- eller överskattningar av olika effekter, till exempel fordonens framtida
trafiksäkerhetsegenskaper eller framtida godstransportkostnader. Analysen kan också
representera ändrade urvalskriterier i form av politiska prioriteringar – om man till exempel
vill vikta godstransporter eller trafiksäkerhet högre än vad standardkalkylen gör.
Tabell 47Tabell 46 visar hur urvalet av investeringar inom budgetramen förändras när vissa
nyttoposter får en femdubblad vikt jämfört med ett urval utifrån strikt samhällsekonomisk
lönsamhet.
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Tabell 47 Förändring av urvalet investeringar (enligt strikt samhällsekonomisk lönsamhet) om vikten för en viss effekt
femdubblas.

Av 107 objekt i
referensurvalet
in i urvalet

Av referensurvalets
ram på 99 mdkr kr
ut ur/in i urvalet (mdkr)

14

9

8,2

Trafiksäkerhet

6

9

6,1

Utsläpp av koldioxid

1

4

5,7

Femdubblad vikt för…

Godstransporter

Av 107 objekt i
referensurvalet
ut ur urvalet

En femdubbling av vikten för en viss nytta är ett extremt antagande när det gäller
storleksordningen på osäkerheten i beräkningar och värderingar av effekterna i de
samhällsekonomiska kalkylerna. Trots det förändras urvalet av objekt endast måttligt. Ett
fåtal objekt byts ut i urvalet, motsvarande 6–8 procent av budgetramen. Motsvarande analys
har även gjorts där vikten för respektive effekt istället fördubblats, vilket också är en stor
förändring, men det påverkar urvalet ytterst marginellt.
Analysen kan även visa hur urvalets totala nyttor förändras när en viss effekt får en högre
vikt. Ett urval av investeringar där till exempel trafiksäkerhetseffektens vikt femdubblats
kommer förstås att innehålla fler objekt med (relativt sett) höga trafiksäkerhetsnyttor.
Därmed blir ett sådant urvals totala trafiksäkerhetseffekt större i referensurvalets, medan
övriga nyttor blir lägre. Resultaten visas i figur 44.

Figur 44 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, i ett urval strikt efter samhällsekonomisk lönsamhet, samt i
urval utifrån femdubblade vikter för godsnyttor, klimatnyttor respektive trafiksäkerhetsnyttor.

Om urvalet görs utifrån en femdubblad vikt för godseffekterna blir de totala godsnyttorna
11 procent högre i urvalet av investeringar jämfört med referensurvalet. I urvalet utifrån
femdubblad vikt för klimat är klimatnyttorna 9 procent högre, och i urval utifrån
femdubblad trafiksäkerhetsvikt är trafiksäkerhetsnyttorna 7 procent högre än i
referensurvalet. Skillnaderna i totala nyttor mellan de fyra urvalen är förvånansvärt små,
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med tanke på den tämligen extrema analysen med femdubblade vikter för gods, klimat
respektive trafiksäkerhet.
Slutsatsen av denna analys är att rangordningen av investeringar, och därmed urvalet givet
en viss budget, är robust även för mycket stora variationer i hur effekter viktas. Än mer
robusta är de uppnådda totala nyttorna, som ändras mycket måttligt trots den tämligen
extrema omviktningen.
Det intuitiva skälet till detta är att det är så stor skillnad på investeringarnas lönsamhet – de
mest lönsamma objekten är oerhört mycket mer lönsamma än de minst lönsamma (se
stapeldiagrammet i figur 44). Det gör att även stora omviktningar av en enskild nytta inte
har så stor effekt på rangordningen.
Urvalsprincipen i analyserna ovan är givetvis en förenkling av verkligheten, eftersom den
enbart tar hänsyn till beräknad samhällsekonomisk lönsamhet och antar att man fritt kan
välja bland objekten i gällande plan och de nya kandidaterna. Men detta ger ändå en god
bild av hur olika objekts relativa kostnadseffektivitet förändras när olika typer av nyttor
viktas om.
9.6.2.
Osäkerheter i investeringskostnad, trafiktillväxt, godsprognos och
tidsvärderingar
I avsnittet ovan analyserades hur urvalet av investeringar ändrades om olika typer av
effekter fick högre vikt. Det finns även andra typer av osäkerheter i prognoser och kalkyler. I
detta avsnitt beskrivs och effekterna på investeringsurval och genomsnittlig lönsamhet av
några av dessa osäkerheter: investeringskostnad, trafiktillväxt, godstransporttillväxt samt
relativ värdering av restid i bil respektive tåg.
Investeringskostnaden har en stor påverkan på lönsamheten och därför görs en
känslighetsanalys med en högre investeringskostnad för samtliga analyserade objekt. I
känslighetsanalysen används 85 procents konfidensintervall i de successiva
kostnadskalkylerna, eller en schablonökning av kostnaden med 30 procent för de objekt där
ingen successiv kalkyl finns. Med en generellt högre investeringskostnad minskar
genomsnittlig NNK för namngivna investeringar (exklusive nya stambanor) i planförslaget
från 0,2 till 0,0 (nettonuvärde 2,8 miljarder kronor). Fyra objekt går från svagt lönsamma
till svagt olönsamma vid högre investeringskostnad. Eftersom investeringskostnaden i
känslighetsanalysen ökar i stort sett lika mycket för alla objekt ändras inte urvalet av
investeringar.
För de flesta103 objekten i planförslaget görs också känslighetsanalyser med annan
trafiktillväxt, dels 50 procent högre trafiktillväxt än i basprognosen och dels utan någon
trafiktillväxt alls jämfört med basåret 2017. Antagandena i dessa känslighetsanalyser är
ganska extrema. Som jämförelse beräknade Trafikverket i inriktningsunderlaget 2020 att
osäkerhetsintervallet för vägtrafiktillväxten med avseende på osäkra
omvärldsförutsättningar (bränslepris, befolkning osv) var 21–38 procent, jämfört med
basprognosens beräknade vägtrafiktillväxt på 27 procent till år 2040.
För sjöfartsobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 0,8104, sjunker NNK till
0,6 i känslighetsanalysen med högre investeringskostnad, nettonuvärde sjunker från cirka
11 till 9 miljarder kronor). Samtliga objekt är fortsatt lönsamma. Vid antagande om 0
procents trafiktillväxt sjunker genomsnittlig NNK till 0,1 (nettonuvärde 1 miljard kronor)
103

Känslighetsanalys med 0 procent trafiktillväxt finns för 69 av 70 och känslighetsanalys med +50
procent trafiktillväxt för 67 av 70 analyserade objekt.
104
Baserat på samtliga 4 objekt, för alla objekt finns alla känslighetsanalyser.

190 (224)

733

och 3 av 4 sjöfartsobjekt blir olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre trafiktillväxt
ökar istället NNK till 1,6 (nettonuvärde 24 miljarder kronor).
Den genomsnittliga NNK för järnvägsobjekten (exklusive nya stambanor) vid antagande om
0 procents trafiktillväxt är -0,4105 (nettonuvärde -44 miljarder kronor) jämfört med
huvudanalysens NNK på -0,3106. Ett av 36 objekt går från lönsamt till olönsamt vid detta
antagande. Genomsnittlig NNK ökar till - 0,1107 och nettonuvärdet till -7,8 miljarder kronor
vid 50 procents högre trafiktillväxt, fem objekt går från olönsamma till lönsamma.
Känslighetsanalysen med högre investeringskostnad ger en NNK på -0,4 och har gjorts för
alla järnvägsobjekt. Endast ett järnvägsobjekt byter tecken med känslighetsanalysen av
högre investeringskostnad.
För vägobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 1,1108, sjunker den
genomsnittliga NNK till 0,7 (nettonuvärde 39 miljarder kronor) med högre
investeringskostnad (3 objekt går från lönsamma till olönsamma). Vid antagande om 0
procents trafiktillväxt sjunker NNK till 0,1 (nettonuvärde 5,7 miljarder kronor) och till följd
av det går 7 objekt från lönsamma till olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre
trafiktillväxt blir NNK 1,0.109 Med ett nettonuvärde på 55 miljarder kronor. De objekt som
var olönsamma i huvudanalysen är fortsatt olönsamma även med högre trafiktillväxt, dock
nära 0.
Som noterades i avsnitt 2.2.2 innebär godstransportprognoserna en väsentlig ökning av
godstransporternas tillväxttakt jämfört med den historiska trenden. Det är därför motiverat
att undersöka hur mycket de beräknade nyttorna ändras om godstransporterna växer som
den historiska trenden i stället för som i prognosen. Effekten visar sig vara mycket liten.
Genomsnittlig NNK ändras knappast alls (motsvarande avrundningsfel). Urvalet av
investeringar ändras obetydligt: 1 objekt lämnar urvalet och ersätts av 7 andra mindre
investeringar. Andelen av ramen som går till vägobjekt ökar från 50 till 52 procent.
I kalkylerna värderas inbesparad restid ombord på tåg något lägre än inbesparad restid i bil.
Värderingarna kommer från studier av resenärers val mellan olika alternativ, och kan tolkas
som att restid ombord på tåg är bekvämare eller mer produktiv än motsvarande restid som
bilförare, och tågrestid innebär därmed ett mindre resmotstånd per minut än vad bilrestid
gör. En minskning av tiden som man behöver vänta på tåg värderas däremot betydligt högre
än såväl bil- som tågrestid ombord. Att differentiera restidsmotståndet med avseende på
färdmedel uppfattas dock ibland som kontroversiellt, och det är därför av intresse att
undersöka hur urvalet av investeringar påverkas om tidsbesparingar ombord på tåg och bil
värderas lika högt. Ett överslag erhålls om hela tågtidsbesparingarna räknas upp med en
faktor motsvarande kvoten mellan tåg- och bilrestid. Detta ger dock en överskattning av
effekten, eftersom en stor del av tågtidsbesparingarna utgörs av kortare väntetider, som ju
redan är högt värderade. Att separera tidsvinsterna i ombordtid och väntetid är dock ett
betydande arbete, så det har inte gjorts. Beräkningarna visar ändå att effekten på urvalet av
investeringar är liten. Två objekt lämnar urvalet (som omfattar 107 objekt) och ersätts av
fyra andra. Andelen av ramen som går till väginvesteringar minskar från 49,9 procent till
49,4 procent (som jämförelse är andelen 33 procent i det faktiska planförslagets urval).
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Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1).
Baserat på 36 objekt.
107
Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1).
108
Baserat på 30 objekt.
109
Baserat på 28 objekt (finns ej för E22 Trafikplats Lund S och E4 Trafikplats Ljungarum,
genomgående körfält).
106
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9.6.3.

Målkonflikter och -synergier

I stort sett alla investeringar innebär en grundläggande målkonflikt mellan nyttor och
investerings- och driftkostnader. Eftersom samhällets medel är begränsade har en
infrastrukturinvestering alltid en alternativkostnad: pengarna som används till en
investering hade kunnat användas till något annat. Det är denna målkonflikt som avspeglas i
nettonuvärdeskvoten – ju högre kvoten är, desto mer nyttor skapas per krona, och desto
lägre är risken att alternativkostnaden överstiger investeringens nettonytta.
Investeringar kan också innebära målkonflikter mellan olika typer av nyttor. En järnväg
eller väg i ny sträckning kan till exempel skapa ökad tillgänglighet men innebära intrång i
natur- eller boendemiljöer. En annan typ av målkonflikt som kan uppstå är mellan
tillgänglighetseffekter och externa effekter, huvudsakligen utsläpp och trafiksäkerhet – men
i många fall finns också synergier mellan dessa mål, det vill säga att en investering kan bidra
positivt till alla dessa mål. Figur 45 illustrerar målkonflikter och målsynergier. Varje prick är
en investering, gröna för objekt i plan och röda för kandidater till ny plan. På x-axeln finns
total tillgänglighetseffekt per krona (person, gods och transportföretag), och på y-axeln finns
totala externa effekter per krona. Längst upp till höger finns investeringar med starka
målsynergier, som ger positiva bidrag till både tillgänglighet och externa effekter. Längst
ned till höger och längst upp till vänster finns investeringar med målkonflikter, som
antingen förbättrar tillgängligheten men ger negativa externa effekter (nere till höger) eller
minskar de externa effekterna men också försämrar tillgängligheten (uppe till vänster). Om
summan av tillgänglighetseffekterna och de externa effekterna per krona är större än 1 är
objektet lönsamt, vilket visas med den streckade linjen. Ju längre avstånd från linjen (uppåt
höger) desto mer lönsamt är projektet.

Figur 45 Investeringars målkonflikter och -synergier

192 (224)

735

Som framgår av diagrammet är det betydligt vanligare att investeringar har synergier, det
vill säga har positiva effekter på flera mål. Det är framför allt väginvesteringarna som har
väsentliga synergieffekter, eftersom det är vanligt att de ger betydande bidrag både till
tillgänglighet och till minskade externa effekter, framför allt ökad trafiksäkerhet.
Järnvägsinvesteringarna skapar huvudsakligen nyttor i form av ökad tillgänglighet. Men det
finns också exempel på investeringar med inneboende målkonflikter mellan externa effekter
och tillgänglighet. Längst upp till vänster i diagrammet, strax till vänster om y-axeln, finns
ett grönt kryss som visar en väginvestering som minskar tillgängligheten men ökar
trafiksäkerheten.
I andra sammanhang än investeringar är det vanligare med målkonflikter mellan
tillgänglighet (funktionsmål) och externa effekter (hänsynsmål). Sänkt hastighetsgräns ger
till exempel oftast ökad trafiksäkerhet men minskad tillgänglighet, och ökad bränsleskatt ger
minskade utsläpp men också oftast minskad tillgänglighet.
För investeringar är det däremot vanligt med synergier mellan funktions- och hänsynsmål.
De flesta väginvesteringar ger både ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. Däremot
kan väginvesteringar göra att trafiken och därmed utsläppen ökar, men som framgår av
diagrammet ovan är denna negativa effekt oftast mycket mindre än den positiva
trafiksäkerhetseffekten, så nettoeffekten blir positiv. För järnvägsinvesteringar är visserligen
bidragen till minskade utsläpp och olyckor vanligen små, men å andra sidan är bägge
vanligen positiva. Däremot är det relativt vanligt med målkonflikter mellan infrastruktur
och intrång i natur-, kultur- och boendemiljöer. Särskilt infrastrukturinvesteringar i ny
sträckning kan innebära betydande intrång.
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10

Kostnadsstyrning och produktivitet

Regeringen har i direktivet gett Trafikverket i uppdrag att redovisa ett förslag till upplägg
och tidplan för hur arbetet med en ökad effektivisering och kostnadskontroll ska
genomföras. Trafikverket har under lång tid arbetat för att utveckla och stärka
kostnadskontrollen och effektiviteten i verksamheten. Trafikverket ska verka för en intern
effektivitet i genomförandet av uppdraget. I uppdraget ligger även att verka för en ökad yttre
effektivitet genom rollen som stor beställare på anläggningsmarknaden. Trafikverket har ett
flertal verktyg för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är förmågan att hantera
avvägningen mellan tid, kostnad och innehåll i investerings- och underhållsåtgärder.
I detta kapitel redovisas först en analys av de kostnadsförändringar som skett sedan den
gällande planen fastställdes. Sedan följer en beskrivning av åtgärder som Trafikverket
genomför eller redan har slutfört gällande styrning av kostnadsstyrning, effektivitet och
produktivitet. Slutligen redovisas, under rubriken ”Upplägg för att stärka kostnadsstyrning,
effektivitet och produktivitet” hur Trafikverket avser fortsätta arbetet med ökad
effektivisering och kostnadskontroll.

10.1.

Trafikverkets erfarenheter av kostnadsutveckling

Trafikverket följer utvecklingen och utfallet av kostnader i pågående och slutförda åtgärder.
Detta redovisas i årsredovisningen, men också vid andra tillfällen som i
byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka orsaker som ligger
bakom förändring av kostnader. Det kan till exempel vara att omfattningen av projektet har
förändrats. I avsnitt 1.2 framgår hur mycket av den nationella planen 2018–2029 som
genomförts samt hur många av de namngivna objekten som följt med till förslaget till
nationell plan 2022–2033, det vill säga de objekt som är pågående samt de beslutade objekt
som ännu inte har startat. Av avsnitt 1.2 framgår också att kostnaden för pågående samt ej
startade objekt har ökat. Ur ett kostnadsstyrningsperspektiv är det viktigt att närmare
analysera utvecklingen av kostnaderna bland dessa åtgärder.
Generellt sett har bygg- och anläggningskostnaderna i Sverige ökat realt sedan lång tid
tillbaka. Trafikverkets kostnader för väg- och banhållning har också ökat trendmässigt,
vilket sammanfattas i indexen (se figur 46). Kostnadsindex är uppdelat i drift- respektive
investeringsindex för väg respektive bana, och avser hur den genomsnittliga kostnaden för
en representativ korg av åtgärder har utvecklats över tid.
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Figur 46 Kostnadsindex för investering respektive drift av bana respektive väg. Index 100 = 1990 års nivå.

Kostnaderna i gällande plan uttrycks i 2017 års priser, medan föreliggande planförslag
uttrycks i 2021 års priser. Under denna period har investeringsindex ökat med 10 procent
för bana och 15 procent för väg, medan driftindex har ökat med 12 procent för bana och
11 procent för väg. Konsumentprisindex (KPI) har under samma period ökat med 6 procent.
Uttryckt i fasta priser (rensat för KPI) har alltså drift- och investeringsindex i genomsnitt
ökat med omkring 6 procent sedan föregående plan. De följande kostnadsjämförelserna är
uttryckta i fasta priser, det vill säga enbart justerade för KPI, inte för investerings- eller
driftindex.
10.1.1.

Utveckling

Vad gäller den verksamhet som finansieras via utvecklingsanslaget framgår av tabell 48
kostnadsökningen för namngivna objekt110 som finns såväl i gällande plan 2018–2029111 som
i underlaget för planförslaget 2022–2033.

110

Etapperna av nya stambanor för höghastighetståg är exkluderade från analysen eftersom de
annars helt skulle dominera resultaten. Den sammanlagda kostnaden för etapperna som finns med i
gällande plan har ökat med 48 procent, från 110 till 163 miljarder kronor (prisnivå 2021), sedan
gällande plans fastställelse. Kostnadsutveckling, kostnadsreducerande åtgärder och
kostnadsstyrning avseende nya stambanor behandlas i avsnitt 7.5.
111
Justerat till prisnivå 2021 med KPI. Observera dock att investeringsindex ökat snabbare än KPI
under perioden.
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Tabell 48 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Procent.

Status i plan 2018–2029

Kostnadsökning
från plan 2018–2029 till plan 2022–2033

Pågående

16

Bundna

45

Ej bundna

51

Alla

33

Notering: Pågående avser objekt där avtal har tecknats med entreprenör. Bundna avser objekt som har ett byggstartsbeslut
eller som ingår i trafikverkets senaste byggstartsrapportering. Ej bundna avser övriga objekt som ingår i gällande plan.

Av kostnaderna under planperioden för objekten i planförslaget utgörs omkring 40 procent
av pågående investeringar, 20 procent av bundna investeringar och 40 procent av ej bundna
investeringar. Kostnaderna för dessa objekt har i genomsnitt ökat nära 40 procent – minst
för de pågående objekten, mest för de ej bundna.
Om objekten delas upp efter status i den gällande planen för 2018–2029 syns mönstret
ännu tydligare (se tabell 49) – objekt som inte är pågående i någon av planerna har den
genomsnittligt högsta kostnadsökningen (52 procent). De objekt som introducerats i planen
för 2018–2029 och som startats direkt har något högre kostnadsökning (33 procent) än de
som legat i plan sedan tidigare innan de påbörjats (20 procent).

Tabell 49 Kostnadsökning uppdelat efter status i planen 2018–2029. Procent.

Status i plan 2018–2029

Status i plan
2022–2033

Kostnadsökning
från plan 2018–2029 till
plan 2022–2033

Pågående

Pågående

15

I plan sedan tidigare (men ej pågående)

Pågående

20

I plan sedan tidigare (men ej pågående)

Ej pågående

52

Ny i planen

Pågående

33

Ny i planen

Ej pågående

47

Som framgår av tabellerna är det alltså inte främst de redan pågående projekten som har
stora kostnadsökningar, utan de som ännu inte påbörjats. Pågående investeringar som avser
vägar och järnvägar (inklusive bangårdar) har i genomsnitt 7 procent respektive 12 procent
ökade kostnader sedan föregående plan, vilket är något lägre än ökningen av
investeringsindex. Kostnaderna för pågående investeringar i järnvägssystem (varav
majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat med 38 procent sedan föregående
plan.
De stora kostnadsökningarna ligger alltså framför allt i de projekt som ännu inte påbörjats.
De beräknade kostnaderna för dessa har i genomsnitt ökat med 50 procent, och det är inga
större skillnader mellan vägar och järnvägar. De beräknade kostnaderna för
järnvägstekniksystemen har ökat mer, med nära 80 procent (se tabell 50).
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Tabell 50 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Typ av objekt. Procent.

Status i plan 2018–2029

Alla

Järnväg (bana)

Järnväg
(system)

Väg

Pågående

23

12

38

7

Ej pågående
(bundna + ej bundna)

53

49

78

52

Alla

38

29

77

29

Notering: Kostnaderna för gällande plan (2018 – 2029) är omräknade till prisnivå 2021 med KPI.

Infrastrukturplanen revideras normalt varje mandatperiod. Investeringsobjekt läggs ofta in
med lång framförhållning, och då är investeringskostnad, omfattning och effekter relativt
osäkra. I perioderna mellan planrevideringarna utreds objekten vidare. En del av
kostnadsökningarna i investeringsprojekten förklaras av dyrare insatsvaror och en generell
ökning av bygg- och anläggningskostnader. Ytterligare en del förklaras av förändringar av
investeringarnas omfattning eller utformning. Slutligen förklaras en del av omständigheter
som inte varit kända i tidigare utredningsskeden. Vartefter infrastrukturplanen revideras så
är det meningen att objektens utformning, och om de ska vara kvar i planen, ska omprövas
vartefter man får mer information om nyttor och kostnader.
I princip är det alltså inte oväntat att vissa investeringar visar sig vara avsevärt dyrare än
vad Trafikverket trott, efter att de utretts noggrannare. Eftersom planprocessen bygger på
att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden så är det närmast oundvikligt att vissa objekt
visar sig vara sämre, eller ge lägre nyttor, än Trafikverket bedömt i tidigt skede. Men det
uppstår problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen
att det är förenat med stora kostnader att ompröva objektet – det kan till exempel vara en
förutsättning för andra objekt, eller för bebyggelseplaneringen. Det är också ett problem att
de beräknade kostnaderna inte bara ökat för några få av de ej påbörjade objekten, utan för
de flesta. För två tredjedelar av objekten (räknat i kronor) har den beräknade
investeringskostnaden ökat mer än 30 procent, och för en tredjedel mer än 60 procent.
Samtidigt är det en mindre andel av objekten som står för den största delen av den totala
kostnadsökningen. Det är mindre än en fjärdedel av objekten (räknat i kronor) som ökat
mer än 80 procent i kostnad, men dessa står tillsammans för mer än hälften av den totala
kostnadsökningen.
En slutsats av detta är att det inte räcker med att ha god kostnadskontroll i pågående
projekt, eller att göra goda kostnadsbedömningar innan objekt läggs in i plan, även om
bägge delarna också är nödvändigt. Det måste också vara möjligt att ompröva objekt, och
detta måste ske så pass tidigt i planeringsprocessen att det fortfarande är möjligt att ändra
utformning eller låta objektet utgå ur planen.
Figur 47 visar fördelningen av kostnadsökningen i samma grupp objekt som i tabellen ovan.
Objekt som ligger på eller nära den röda linjen har i stort sett samma kostnad mellan
planerna. För objekt som ligger ovanför linjen har det inträffat en kostnadsökning mellan
planerna.

197 (224)

740

Figur 47 Fördelning av kostnadsökning mellan plan 2018-2029 och plan 2022-2033. Miljoner kronor.

Av figuren framgår att ganska många punkter ligger nära linjen, det vill säga att de har
ungefär samma kostnad som förut. I stort sett inga ligger under linjen, det vill säga att
nästan inga objekt har fått minskad kostnad. En skara punkter ligger tydligt över linjen –
det är de som orsakar den stora genomsnittliga kostnadsökningen. Det är alltså tydligt att
vad som händer inte är en stor generell kostnadsökning som drabbar alla objekt, utan det är
en delmängd (dock ganska stor) av objekten som drabbas av betydande kostnadsökningar.
Däremot, om hänsyn också tas till objektens storlek, framgår att det framför allt är stora
objekt som har stora kostnadsökningar.
Ovanstående analys kan också kompletteras med vanliga orsaker till avvikelser, till exempel
innehållsförändringar eller andra osäkerhetsfaktorer som påverkar kostnadsutvecklingen112.
I detta sammanhang syftar analysen till att peka ut vilken del av planering och
genomförande som uppvisar särskilt stora kostnadsavvikelser. Detta ger en vägledning till
vilka delar i Trafikverkets processer som behöver stärkas ytterligare. Hur Trafikverket avser
att hantera de iakttagelser som framgår behandlas närmare i avsnitt 10.3.
10.1.2.

Vidmakthållande

Den verksamhet som finansieras via anslagen inom vidmakthållande har över tid uppvisat
ökande kostnader. Tabell 51 visar kostnadsökningarna mellan den gällande nationella
planen 2018–2029 och förslaget till plan 2022–2033.

Tabell 51 Vidmakthållande - ekonomiska behov och ramar. Miljoner kronor.

Behov
2018–2029

Ramar i plan
2018–2029

Behov
2022–2033

Ramar i plan
2022–2033

Eftersatt
underhåll

Väg

209 000

174 000

238 000

197 000

24 000

Järnväg

141 000

133 000

180 000

165 000

46 000

112

Detta beskrivs närmare i Trafikverket (2021) Namngivna investeringar – Underlagsrapport till
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224.
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Kostnaderna för vidmakthållande inom väg har ökat mer än den generella prisökningen.
Utöver kostnadsökningar har såväl anläggningsmassan som transportarbetet ökat.
Väganläggningen utökas och blir mer komplex och det beräknas öka behovet av
vidmakthållande med 5 miljarder kronor för den kommande 12-årsperioden. Det förändrade
vägtransportarbetet enligt Basprognos 2040, uttryckt i fordonskilometer, ger upphov till
ökade drift- och underhållskostnader på nästan 8 miljarder kronor för 12-årsperioden. Det
handlar då om merkostnader i tidsfönstret 2022–2033 jämfört med 2018–2029.
Även för vidmakthållande av järnväg ökar kostnaderna mer än den generella prisökningen.
Utöver detta påverkas ökningen av flertalet faktorer. Den större volymen av
anläggningsmassa som uppnår sin livslängd genererar den största ökningen. Förutom den
ökade volymen anläggningsmassa har även entreprenörsmarknaden och råvarupriser ökat.
Exempelvis ökade stålpriset med mer än 10 procent på fyra månader under 2021. Att en
större volym av anläggningen generellt är ålderstigen ökar också behovet av basunderhåll
men även tillgången till tider i spår för att utföra arbetet påverkar kostnadsutvecklingen.
Den prognosticerade trafikökningen bidrar också till de ökade kostnaderna men inte i lika
stor omfattning. Även nya krav påverkar. Det handlar bland annat om digitalisering av
produktionshjälpmedel, lagkrav på kvalitetsavgifter och regress för ekonomisk skada samt
ökade miljökrav för hantering av förorenade massor och bekämpning av invasiva arter.
Lägger man till detta ökade krav också inom områden som trafikledning och it-förvaltning,
där inte minst digitaliseringen innebär initiala investeringar, så finns det sammantaget
flertalet faktorer som tillsammans genererar ökade kostnader.
En potential för att motverka denna utveckling ligger i ökad produktivitet och innovation
samt effektivare tillgångsförvaltning (se även kapitel 5). Rätt använd kan den potentialen
påverka såväl kostnaderna som resultatet av insatserna, och därmed effekterna i
transportsystemet. Vilka åtgärder Trafikverket vidtar och planerar med anledning av denna
utveckling behandlas i nedanstående avsnitt.

10.2.
Pågående arbete för att utveckla kostnadsstyrning och
effektivitet
Utveckling av system, processer och rutiner pågår kontinuerligt i Trafikverkets verksamhet.
Däribland också sådant som är förknippat med styrning av kostnader och förutsättningar för
en god effektivitet och produktivitet. Detta arbete sker bland annat mot bakgrund av att
inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också nödvändig eftersom
investeringsindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns
flera områden, där Trafikverket löpande inför resultat av utvecklingen i verksamheten. Till
exempel gäller detta affärsstrategier för entreprenader och projektering, kontraktshantering
och effektiva upphandlingsunderlag, uppföljning av avtal samt rutiner för tids- och
kostnadskontroll.
Vad gäller vidmakthållande av anläggningen, fortsätter arbetet med att införa en strategi för
tillgångsförvaltning. Strategin omfattar bland annat effektiva prioriteringar som ska göras
utifrån hur kritiska tillgångarna är. Tillgångarna ska också hanteras på ett långsiktigt
hållbart sätt. Ett exempel på tillämpning av strategin är att säkerställa en grundläggande
framkomlighet och robusthet, särskilt på det lågtrafikerade vägnätet. Åtgärder som syftar till
att utveckla tillståndsmätning, underhållsstandarder och åtgärdsstrategier för
teknikområdet vägkropp är särskilt motiverade. Vägkroppen är det område som är mest
resurskrävande att vidmakthålla. På järnvägsområdet är ett annat exempel utveckling av
tillgångsstrategier för respektive delsystem inom järnväg. Detta ger förutsättningar för
prioritering av åtgärder samt en effektiv förvaltning ur ett livscykelperspektiv.
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10.3.

Fortsatt utveckling behövs

Trafikverket ansvarar för att åstadkomma en god hushållning med statens medel och en
effektiv verksamhet. Styrning och kontroll ska bygga på en ansvarsfördelning med tydligt
beslutsfattande och transparenta prioriteringar. Detta ska understödjas av välgrundade
kalkyler och en strukturerad uppföljning. Trafikverket bedömer dock att det finns ett fortsatt
behov av att utveckla och se över kostnadsstyrning, produktivitet och effektivitet i
verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad
gäller att följa upp orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa
åtgärder under arbetet med planförslaget, men har också beslutat om ett antal åtgärder som
särskilt ska prioriteras på kort sikt.
10.3.1.

Vidtagna åtgärder under planarbetet

Under arbetet med att ta fram planförslaget har Trafikverket uppdaterat många av de
kalkyler som ligger till grund för de kostnadsbedömningar som redovisas i förslaget. Denna
uppdatering resulterade i slutsatsen att en översyn av kostnader var nödvändig. Som en tidig
åtgärd med avseende på kostnadsstyrning genomfördes därför en aktivitet som syftade till
att säkerställa ambitionsnivå för och avgränsningar av åtgärder. De parametrar som ingick i
översynen avsåg omfattning av åtgärden, optimering av tekniska lösningar och utformning,
effektivt genomförande i termer av till exempel utbyggnadsordning samt effektiv
tidsplanering i syfte att uppnå kostnadsoptimering. Målet är således både att hitta möjliga
alternativ för att nå samma funktion och att hitta effektiva genomförandeformer. Resultatet
av översynen visade på flera besparingsmöjligheter som Trafikverket har genomfört i
planförslaget. Översynen har också gett viktiga erfarenheter i det fortsatta arbetet med att
utveckla kostnadsstyrningen.
Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande
åtgärder i investeringsskedet gällande de nya stambanorna. Detta arbete har tidigare
beskrivits under avsnitt 7.6.2.
10.3.2.

Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, effektivitet och produktivitet

Trafikverket har beslutat att prioritera ett antal åtgärder avseende kostnadsstyrning och
effektivitet. Prioriteringen har skett utifrån principen att en effekt av vidtagna åtgärder ska
kunna erhållas förhållandevis snabbt. Effekten ska också vara bestående. Valet av åtgärder
baseras på Trafikverkets analyser och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare
regeringsuppdrag samt rekommendationer från Riksrevisionen. Slutsatsen är att det finns
ett antal områden där ytterligare utveckling behövs. Trafikverket bedömer att förbättringar
inom dessa områden sammantaget kommer att innebära positiva effekter för styrningen av
kostnader och effektivitet. Utöver detta bedömer Trafikverket att det också finns potential
att öka produktiviteten inom såväl projektering som byggande och underhåll.
10.3.2.1.
Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar
De kalkylmetoder som Trafikverket tillämpar under planering och genomförande av objekt
kan utvecklas. De effekter som åtgärden syftar till handlar om att åstadkomma säkrare och
effektivare kostnadsbedömningar i ett tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under
genomförandefasen. De delåtgärder som ingår beaktar kalkylmetodik i olika faser – från
grova kostnadsindikationer (GKI) till anläggningskostnadskalkyler (AKK). Detta inkluderar
även vidareutveckling av metoder för att hantera risk och osäkerhet i kalkylerna. Ytterligare
ett viktigt perspektiv som omfattas är kvalitetssäkring av underlag samt bättre
ingångsvärden i kalkylerna genom olika metoder för erfarenhetsåterföring. Exempelvis
kommer ett upplägg för att samla in bättre information om prisutvecklingen på
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anläggningsmarknaden att tas fram. Arbetet inom området pågår och Trafikverket planerar
att genomföra återstående delar på förhållandevis kort sikt under 2022.
10.3.2.2.
Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden
Under planering och genomförande av en åtgärd ökar kunskapen om förutsättningar och
krav stegvis. Innehåll och utformning preciseras successivt vilket också påverkar kalkylerade
kostnader och slutprodukt. Trafikverkets egna erfarenheter och analyser, men även
iakttagelser från Riksrevisionen, pekar på att styrningen av kostnader i tidiga skeden
behöver ses över. Detta omfattar bland annat att förstärka systematiken för beslut om
förändringar av innehåll och omfattning. Erfarenheter från framtagandet av planförslaget
kommer att ingå i detta arbete (se avsnitt 10.3.1). För att förbättra transparensen och
erfarenhetsåterföringen kommer arbetet också att omfatta metodiken för dokumentation av
förändringar under hela planeringsflödet. Trafikverket planerar att genomföra dessa
åtgärder under 2022.
10.3.2.3.
Arbetssätt, styrformer och affärsperspektivet
Det sker en mängd förändringar under planeringen och genomförandet av objekt.
Trafikverket utvecklar därför arbetssätt och styrformer för att hantera detta. Av vikt är också
hur arbetssätten fungerar relativt anläggningsmarknaden. Syftet med åtgärderna inom
området är att utveckla hur Trafikverket proaktivt kan hantera förändringar innan de
resulterar i konsekvenser i form av till exempel kostnadsökningar. Där en förändrad kostnad
är motiverad ska detta vara förankrat i ett tydligt beslut. Till exempel kommer
arbetsformerna för styrgrupper i stora och komplexa projekt att utvecklas (så kallade project
review boards).
Trafikverket har vidare målsättningen att stärka beredningen av förändringshantering för
tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor. Resultatet ska vara en
utvecklad process för ändrings- och avstegshantering av krav samt en tydlig styrning för hur
nya krav förs in i åtgärder. Sammantaget innebär dessa åtgärder att beslut har välgrundade
underlag, där också konsekvenserna av nya eller ändrade krav framgår.
Det affärsmässiga perspektivet kommer även fortsättningsvis att vara centralt i
verksamheten. Detta gäller särskilt rollen som beställare. Arbetet bedrivs utifrån
målsättningen att olika aktörer på marknaden ska uppfatta Trafikverket som
värdeskapande, aktiva och tydliga. Viktiga delåtgärder är riskhantering och
samverkansformer. Åtgärderna inom fokusområdet kommer att genomföras under 2022.
10.3.2.4.
Produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn
Trafikverket handlar upp all projektering, byggnation och underhåll av vägar och järnvägar
av konsultbolag och entreprenadföretag. Förväntningen är att företagen tar ett stort ansvar
för utveckling av metoder, it-system och maskiner samt material för att öka produktiviteten,
eftersom det skulle öka deras konkurrenskraft. Produktivitetsförbättringen inom branschen
har dock varit betydligt sämre än inom tillverkningsindustrin. En utmaning inom
projektering, byggande och underhåll av vägar och järnvägar är att privata bolag har svårt
att överblicka om och när investeringarna i innovationer ger avkastning. Större
investeringar som krävs för att verkligen göra skillnad för produktiviteten går sällan att
räkna hem i enskilda entreprenader. De är dessutom förenade med risker eftersom
Trafikverket och andra upphandlande organisationer skulle kunna ändra detaljeringsgraden
i styrningen. Näringslivet i stort och inte minst tillverkningsindustrin har lättare att
överblicka avkastningen på tänkta investeringar, eftersom de säljer direkt till enskilda
kunder som enbart intresserar sig för lösningen och inte produktionsmetoderna.
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Trafikverkets bedömning är att det finns potential att öka produktiviteten inom såväl
projektering som byggande och underhåll genom implementering av nya tekniker inom
digitalisering, automatisering och elektrifiering. Det finns några bra exempel på att sådant
har skett. Inom vinterväghållningen har Trafikverket låtit utveckla digitala system för
prognoser, planering och uppföljning. Med indata från avancerade vägväderprognoser,
sensorer längs vägar och uppkopplade bilar kan sedan entreprenörerna vidareutveckla sin
förmåga. Exempelvis kan detta ske genom optimering av rutter, så att antalet salt- och
plogtillfällen på vägarna minskar med cirka 30 procent. Uppkopplade bilar kan även
användas för att kontrollera de funktionskrav som är ställda i kontrakten för
vinterväghållning. (Trafikverket har för närvarande avtal med Volvo och Volkswagenkoncernen).
Andra exempel på försöksstadiet är lastbilar som kommunicerar med grävmaskiner när
flaket är exakt fullt för att optimera masstransporterna. Moderna maskiner för
asfaltläggning och vältning rapporterar utförd kvalitet till entreprenörer och beställare.
Detta förbättrar entreprenörens egenkontroll och kompetens och ger bättre vägar och
järnvägar. Samtidigt ökar Trafikverkets möjligheter att ställa funktionella krav.
Takten i denna utveckling behöver dock snabbas på och breddas. Trafikverket menar att
kontrakt med funktionella krav kan vara en viktig del i att ge konsulter och entreprenörer
ökade incitament att investera i utveckling och ny teknik. Men för att detta ska bli verklighet
krävs också utveckling av kontraktsformerna. Trafikverket avser därför att i ett antal
utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av
innovationsupphandlingar för att pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare
och utförare. Entreprenörer och konsulter ges i dessa utpekade entreprenader incitament att
investera i nya tekniska lösningar. Innovationsupphandlingarna kommer initialt att medföra
en viss merkostnad eftersom tekniken delvis kan vara oprövad. Dokumentation och
utvärdering av både affärsformerna, de tekniska framstegen och effekter på produktiviteten
görs i form av följeforskning.
Trafikverket identifierar också löpande vilka hinder som finns i Trafikverkets regelverk och i
lagstiftningen för att leverantörerna ska ges utrymme att introducera nya lösningar.
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11

Ekonomisk ram och finansiering

I detta kapitel sammanfattas Trafikverkets förslag till nationell plan i ekonomiska termer.
Tabell 52 visar hur planeringsramen har fördelats på olika poster. Kapitlet beskriver också
tillkommande medel utöver den anslagsfinansierade planeringsramen och vad de används
till.

11.1.

Ekonomisk ram

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till
799 miljarder kronor för perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå.
165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga järnvägar, 197 miljarder
kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig
medfinansiering till enskilda vägar, och 437 miljarder kronor ska gå till utveckling av
transportsystemet.
Regeringen anger också att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och
järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från
trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden
2010–2033 i 2021 års priser.
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Tabell 52 Planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor.

Statlig ram för planperioden (prisnivå 202102)

Belopp

Vidmakthållande av transportsystemet
Vidmakthållande väg,
varav:

197 000

Drift och underhåll vägar

162 500

Bärighet vägar

18 200

Bidrag till enskilda vägar

14 000

Forskning och innovation inom vidmakthållande väg

2 300

Vidmakthållande järnväg,
varav:

165 000

Vidmakthållande järnväg

163 700

Forskning och innovation inom vidmakthållande järnväg
Summa Vidmakthållande av transportsystemet

1 300
362 000

Utveckling av transportsystemet
Större investeringar i nationell plan (> 100 miljoner kronor),
varav:

289 000

Nya stambanor

104 000

Övriga större investeringar järnväg

128 500

Större investeringar väg

46 000

Större investeringar sjöfart

10 500

Trimnings- och miljöåtgärder (< 100 miljoner kronor)

42 000

Stadsmiljöavtal

9 000

Regional plan

42 000

Övrig verksamhet,
varav:

28 200

Planering, stöd och myndighetsutövning

17 000

Forskning och innovation inom utveckling

4 900

Bidrag till Öresund och Inlandsbanan AB

6 300

Räntor och amorteringar

25 700

Summa Utveckling av transportsystemet

435 900

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

1 100

Summa utveckling av transportsystemet inklusive icke statliga
flygplatser

437 000

Total

799 000
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För vidmakthållande avsätts i enlighet med direktivet 197 miljarder kronor till väg och
165 miljarder kronor till järnväg under planperioden. Regeringen har i budgetpropositionen
föreslagit en extra satsning på totalt 1,75 miljarder kronor för vidmakthållande –
750 miljoner kronor för vägunderhåll och 1 miljard kronor för järnvägsunderhåll år 2022.113
I Trafikverkets förslag till fördelning av medel för vidmakthållande ingår inte dessa medel.
Forskning och innovation är en egen anslagspost under vidmakthållande som egentligen
inte är fördelad mellan väg och järnväg. I förslaget har ramen för forskning och innovation
om vidmakthållande fördelats med utgångspunkt i de tilldelade ramarna för
vidmakthållande väg respektive järnväg i infrastrukturpropositionen. De avsatta medlen för
vidmakthållande är större i planförslaget än i den gällande planen. Användningen av medlen
för vidmakthållande beskrivs närmare i kapitel 6.
För utveckling avsätts 437 miljarder kronor under planperioden, i enlighet med direktivet. I
Trafikverkets förslag till fördelning av medel för utvecklingsanslag ingår inte extra medel för
utveckling om 500 miljoner kronor för trimnings- och miljöåtgärder och 200 miljoner
kronor för stadsmiljöavtal under 2022 som regeringen föreslog i budgetpropositionen.114
Innehållet i de olika posterna för utveckling av transportsystemet beskrivs närmare i
kapitel 7. Fördelningen av medel har i hög utsträckning styrts av prioriteringen att fullfölja
gällande plan, se avsnitt 1.6. Utökningen av medel till namngivna investeringar används i
hög utsträckning för moderniseringar av järnvägen samt kostnadseffektiva
trafiksäkerhetsinvesteringar. Förslaget innehåller också utökade medel till trimnings-och
miljöåtgärder.
Enligt direktivet ska Trafikverkets förslag till nationell plan koordineras med och beakta den
redovisning av prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd
krisberedskap som Trafikverket enligt regeringens uppdrag ska lämna senast den 30
november 2021.
Trafikverket förutsätter att anslagsposten civilt försvar inte ingår i den utvecklingsram som
myndigheten har tilldelats inför arbetet med nationell plan. Skälet är att anslagsposten civilt
försvar har bestämts i en annan beslutsprocess. Den föreslogs i den försvarspolitiska
propositionen som antogs av riksdagen, och därefter följde ett regeringsbeslut. I det skedet
beslutades hur mycket medel som samlat skulle gå till transportmyndigheterna under åren
2022–2025. Den slutliga fördelningen, det vill säga hur mycket respektive myndighet får, är
ännu inte beslutad men i regeringens budgetproposition finns förslag till fördelning för åren
2022–2024. Medlen gäller således inte hela planperioden. Sammantaget tolkar Trafikverket
detta som att anslagsposten civilt försvar ska tas från försvarsbudgeten och inte från
utvecklingsanslaget i nationell plan. En utökad verksamhet inom området civil beredskap
bör finansieras med en utökning av anslagsposten civilt försvar.
Trafikverket bedömer att det finns ett betydligt större behov av åtgärder för civil beredskap
än vad som kan finansieras via föreslagen omfattning av anslagsposten civilt försvar. Idag
finansierar Trafikverket åtgärder som bedöms bidra till området civil beredskap för i
storleksordningen 250 miljoner kronor per år med medel från vidmakthållandeanslaget i
nationell plan, vilket motsvarar 3 miljarder kronor under planperioden. Trafikverket
föreslår fortsatt finansiering från den nationella planen i motsvarande omfattning under
2022–2033.

113
114

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
Ibid
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Försvarsmaktens behov av utvecklad infrastruktur är en viktig del när den militära
förmågan ska höjas och totalförsvaret förstärkas. För den infrastruktur som Trafikverket
förvaltar sker en dialog kring de behov av åtgärder som Försvarsmakten inkommer med.
Trafikverket bistår med utredningar för att bland annat ta fram underlag i form av lösningar
och kostnadsberäkningar för åtgärderna. Behovet av åtgärder i transportsystemet är stort
och de åtgärder som i stort sett enbart Försvarsmakten har nytta av har Trafikverket inte
möjlighet att finansiera.
Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos
Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar och
återbetalas med anslag. Trafikverket har utgått ifrån de nya nivåerna åren 2022–2028 och
för åren 2029–2033 enligt den långsiktiga jämviktsräntan.
Driftbidrag till icke statliga flygplatser beskrivs närmare i avsnitt 7.11.4.

11.2.

Tillkommande medel utöver planeringsram

Planeringsramen om 799 miljarder kronor finansieras med anslag. Utöver detta tillkommer
vissa medel. Med tillkommande medel avses huvudsakligen trängselskatter, lån,
infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. Det bör dock
påpekas att intäktskällor som trängselskatt och infrastrukturavgifter helt och hållet är
kopplade till några investeringar som har särskild finansieringslösning (exempelvis
E4 Förbifart Stockholm och övriga investeringar inom Stockholmsöverenskommelsen,
Västsvenska paketet och Skurubron) och därför inte kan intecknas för andra behov och
brister i den nationella planen. På motsvarande sätt kan de banavgifter som anges i tabell 53
endast användas för att finansiera järnvägsunderhåll. Ytterligare information om
banavgifter finns i avsnitt 6.2.8.

Tabell 53 Tillkommande finansiering utöver planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor.

Tillkommande finansiering utöver planeringsram

Belopp i miljoner kronor

Banavgifter

26 900

Trängselskatteobjekt avgiftsintäkt (för produktion)

22 200

Trängselskatteobjekten lånedel (för produktion)

17 400

Infrastrukturavgift som återbetalar lån (Skurubron)

290

Medfinansiering

15 200

Summa tillkommande medel

81 990

11.2.1.

Trängselskatt och infrastrukturavgift

Trängselskatt, som har införts i Stockholm och Göteborg, ska bidra till att minska trängseln
och förbättra miljön i de båda storstäderna. Efter avdrag för drift och administration av
systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. Avtalen omfattar
åtgärdspaket där upplåning görs för att finansiera delar av genomförandet, som inte direkt
kan finansieras med trängselskatt. Därefter betalas amorteringar och räntor med intäkterna
från trängselskattesystemet. Intäkterna i Stockholm finansierar på detta sätt E4 Förbifart
Stockholm tillsammans med medel som avsatts i den nationella planen, och ytterligare ett
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tjugotal väginvesteringar i länet samt bidrag till tunnelbana enligt 2013 års
Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens storstadsavtal.
Västsvenska paketet är en likartad konstruktion, där tillskott från regionala och kommunala
parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet finansierar överenskomna
åtgärder upp till femtio procent. Paketet omfattar åtgärder i väg- och järnvägssystemet samt
gatu- och kollektivtrafikanläggningar, bland annat Marieholmsbron, Västlänken och en del
av Götaälvbron.
Investeringsbeloppet för statliga investeringar som finansieras med trängselskatt, lån och
infrastrukturavgift beräknas uppgå till 40 miljarder kronor. Finansieringen av dessa
investeringar, fördelat på finansieringskällor, framgår av tabell 54. I tabellen ingår inte
drifts- och administrationskostnader för betalsystemen eller kapitalkostnader.

Tabell 54 Finansieringskällor för investeringar som till del ska finansieras av trängselskatt och infrastrukturavgifter åren
2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor.

Objekt

Förbifart Stockholm
Övriga objekt i Stockholm som finansieras
med trängselskatt (inklusive tunnelbana)
Västsvenska paketet

Finansiering
med
trängselskatt, direktfinansiering

Lån som
återbetalas
med
trängselskatt

Lån som
återbetalas
med infrastrukturavgift

1 682

14 253

0

15 935

16 189

1 427

0

17 616

4 296

1 716

0

6 012

0

0

286

286

22 167

17 396

286

39 849

Skurubron
Summa

Summa

Notering: Gällande övriga objekt i Stockholm: Fördyringen av tunnelbaneutbyggnaden är inkluderad.

11.2.1.1.
Lånebehov 2022–2033
Regeringen har i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige föreslagit att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och
järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från
trängselskatt eller infrastrukturavgift, ska uppgå till 52 miljarder kronor i 2021 års priser för
perioden 2010–2033.
För åren 2022–2033 bedöms Trafikverkets lånebehov för vissa väg- och
järnvägsinvesteringar som finansieras med trängselskatt eller infrastrukturavgifter uppgå
till 18 miljarder kronor. Lånen tas upp via Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet av
lån fördelas enligt tabell 55. Lånen används för att täcka produktionskostnader och
kapitalkostnader. Lånen kommer att amorteras med framtida trängselskatter respektive
infrastrukturavgifter.
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Tabell 55 Lånebehov under planperioden 2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor.

Objekt

Belopp

Förbifart Stockholm samt övriga objekt i Stockholm som finansieras
med trängselskatter

15 680

Västsvenska paketet

1 716

Skurubron

286

Summa

11.2.2.

17 682

Medfinansiering

Medfinansiering innebär att en annan part, till exempel kommun eller företag, finansierar
eller delfinansierar statlig infrastruktur. Totalt beräknas 15 miljarder kronor medfinansiera
genomförande av åtgärder under åren 2022–2033. I det här sammanhanget räknas inte
finansiering från regionala planer som medfinansiering. Medfinansiering genom bidrag från
andra aktörer kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet och innebär ett
gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastrukturobjekt. De
transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för prioritering av objekt oberoende av om
det förekommer medfinansiering eller inte. Medfinansiärens och samhällets nytta av
åtgärden är en viktig utgångspunkt för att medfinansieringen kommer till stånd och bör
också återspegla den andel medfinansiering som blir aktuell i det enskilda fallet. Möjlighet
till medfinansiering och samverkan (inklusive annan parts finansiering av egen
infrastruktur) kan förekomma i de fall då staten å ena sidan och kommuner och
kommersiella intressen å andra sidan möts, vad gäller utveckling av noderna i
transportsystemet och i tätbebyggda områden. Det handlar om att hitta effektiva lösningar
som tillgodoser såväl behovet av trafik som önskemål om stadsutveckling och bebyggelse.
Syftet med medfinansiering är att få ut ett högre värde av den samlade åtgärden än om var
och en av finansiärerna agerade självständigt.
I Trafikverkets förslag ingår bland annat ett antal nya investeringar som förutsätter
100 procents medfinansiering (se vidare avsnitt 7.3.4).
11.2.3.

Övriga medel

11.2.3.1.
Förskottering
Genom förskottering (lån) från kommuner, landsting eller enskilda kan byggandet av statlig
infrastruktur tidigareläggas, om åtgärderna genomförs enligt den nationella planen för
transportinfrastruktur och de regionala transportinfrastrukturplanerna. Under
planperioden förväntas medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, med
cirka 3 miljarder kronor.
11.2.3.2.
Medel från EU
Utöver medel i den ekonomiska ramen för perioden 2022–2033 kan Trafikverket få bidrag
från fonden för ett sammanhållet Europa (CEF), för projekt inom de transeuropeiska
transportnäten. Detta under förutsättning att EU anordnar bidragsutlysningar, att
Trafikverket har lämpliga projekt och att utlysningarnas kriterier kan uppfyllas av projekten.
Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av storleken av dessa bidrag, eftersom
Trafikverket upprättar ansökningar i konkurrens med andra medlemsländers
infrastrukturförvaltare.
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Under de senaste åren har bidragen från CEF som Trafikverket kunnat tillgodoräkna sig
uppgått till mellan cirka 100 och 400 miljoner kronor per år (år 2020: 150 miljoner kronor,
år 2019: 114 miljoner kronor, år 2018: 104 miljoner kronor, år 2017: 215 miljoner kronor, år
2016: 383 miljoner kronor). Medlen har exempelvis avsett tunnelprojekten i Hallandsås,
ERTMS, dubbelspår mellan Hallsberg och Motala (sträckan Stenkumla–Dunsjö) och
Göteborgs hamnbana. Bidragen betalas ut till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett
särskilt anslag. Kommande medel är avsatt för bland annat Norrbotniabanan.

11.3.

Osäkerheter i kostnader för genomförande av planen

Den nationella planen täcker en lång tidsperiod. Objekten som ingår i planen har kommit
olika långt i planering och genomförande. Ny kunskap om till exempel geologiska
förutsättningar tillkommer och omprövningar och avvägningar av innehåll i objekten
behöver göras under resans gång. Det är en viktig anledning till att innehållet i den
nationella planen normalt uppdateras vart fjärde år, och också behöver kunna omprövas om
väsentlig ny kunskap framkommit.
I beräkningen och prioriteringen av vad ramen i planen för 2022–2033 bör användas till har
uppdaterade kostnadsuppskattningar använts. Dessa kostnadsuppskattningar bör i
praktiken ses som en representation av ett intervall för kostnaden för respektive objekt,
intervall som är bredare ju tidigare i planeringen som ett objekt befinner sig. Trafikverket
arbetar med uppföljning, kostnadskontroll och kostnadsstyrning för att så väl som möjligt
kunna spegla den aktuella kunskapen om investeringsobjekten i samband med
uppdateringar av den nationella planen och inför regeringens byggstartsbeslut.
Den slutliga kostnaden för objekten kan komma att påverkas av förändrade krav, lagar och
regler och av marknadsförutsättningar såsom tillgång till olika insatsvaror och kompetens,
som inte fullt ut är kända i dag. Trafikverket ser framför sig ett ökat behov av resurser och
kompetens inom infrastrukturbranschen mot bakgrund av ökade insatser för
vidmakthållande och investeringar och pågående teknikutveckling. Redan nu upplever
många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens, detta gäller inte minst
järnvägsbranschen. Företrädare för de olika trafikslagen uppger att attraktiviteten för
branschen är relativt låg. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart
samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande
planer. Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom
hållbarhetens ramar. Trafikverket vill i detta sammanhang lyfta de förslag till åtgärder som
återges i underlagsrapporten om kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen.115
Behov av och krav på snabbare klimatomställning kan också komma att leda till
merkostnader. Kostnadsökningen är ökad materialkostnad för att få fossilfria material,
främst cement/betong, stål, asfalt och drivmedel. Det finns stora osäkerheter i antaganden
för merkostnader till följd av höjda reduktionskrav för utsläpp av växthusgaser i
investeringsprojekt, men bedömningen är att merkostnaden för att nå fossilfrihet är högst
för cement, följt av stål och asfalt.
Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av den
finansiella styrningen av Trafikverket, som redovisades till regeringen i sin helhet den 15
april 2021. Trafikverket har i åtgärdsplaneringen utgått från befintliga anslag, ändamål och
struktur och avvaktar eventuella beslut från regering och riksdag om justeringar som
föranleds av ESV:s uppdrag. Om ESV:s förslag i sin helhet skulle genomföras, kan det
115

Trafikverket (2021), Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen – Underlagsrapport till
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:220.
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innebära förändringar även i den nationella planen och uppföljningen av densamma. Det
kan bland annat påverka vilka utgifter som ska ligga inom respektive utanför
planeringsramen samt kompletteringar av uppgifter kopplat till investeringsplanen.
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Bilaga 1, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033

Vidmakthållande
Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Vidmakthållande större
reinvestering järnväg (>300 mnkr)

Alla

Hela landet

Forskning och innovation inom
vidmakthållande

Hela Landet

Vidmakthållande väg
Vidmakthållande större
reinvestering väg (>300 mnkr)
Vidmakthållande bärighet
Statlig medfinansiering av
enskilda vägar
Vidmakthållande järnväg

Övrig verksamhet
Väg

Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Luftfart

Hela Landet

Hela landet

Räntor och amortering för
investering, väg
Ränta, Avskrivning och Hyra,
järnväg
Bidrag till inlandsbanan &
Öresundskonsortiet
Planering och stöd (inkl.
myndighetsutövning)
Forskning och innovation
utveckling
Driftbidrag Icke statlig flygplatser
(1)

Övriga investeringar
Alla

2022-2033

5 599 25% 4 199

6 999

Total

362 000

362 000

388 883

388 883

149 900

149 900

149 900

149 900

12 600

12 600

12 600

12 600

18 200

18 200

18 200

18 200

14 000

14 000

14 000

14 000

134 900

134 900

161 783

161 783

28 800

28 800

28 800

28 800

3 600

3 600

3 600

3 600

54 901

54 901

54 913

54 913

3 409

3 409

3 409

3 409

22 263

22 263

22 263

22 263

6 248

6 248

6 248

6 248

17 041

17 041

17 053

17 053

4 885

4 885

4 885

4 885

1 056

1 056

1 056

1 056

51 000

51 000

54 002

54 002

Kollektivtrafiksatsning
(Stadsmiljöavtal) (2)

9 000

9 000

9 000

9 000

varav övriga investeringar (<100 mnkr)

42 000

42 000

45 002

45 002

Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Trimning / tillgänglighetsåtgärder

16 900

16 900

19 902

19 902

Alla

Hela Landet

Hela landet

Säkerhetsåtgärder

12 000

12 000

12 000

12 000

Alla

Hela Landet

Hela landet

Miljöåtgärder

13 100

13 100

13 100

13 100

42 026

42 026

51 006

51 006

39 427

39 427

48 407

48 407

264

264

264

264

55

55

55

55

878

878

878

878

957

957

957

957

59

59

59

59

290

290

290

290

34

34

34

34

62

62

62

62

289 073

620 071

371 344

784 201

-167

47 900

-151

56 136

278

4 557

278

9 239

24

15 666

31

19 247

1 789

5 552

1 789

196

1 448

196

1 448

3 878

7 598

3 878

7 674

Investeringar i regional plan
Alla

Hela Landet

Väg

Skåne

Järnväg Skåne
Järnväg Stockholm
Järnväg Stockholm

Järnväg Stockholm

Järnväg

Västra
Götaland

Väg

Västra
Götaland

Väg

Västra
Götaland

Hela landet

Regionala planer övriga
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEXoch EL-bussar), samfinans
Malmöpendeln Lommabanan Malmö närområde
etapp 2, samfinans
Stockholms
Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana
närområde
och nya stationer, samfinans
Stockholm, Spårväg syd,
kapacitetsutökning för
kollektivtrafik, samfinans
Roslagsbanan till City,
Stockholms
förlängning och nya stationer,
närområde
samfinans
Göteborg, Spårväg BunnsboLinné (Älvstranden, centrala
delen), samf.
Göteborg, Citybuss Backastråket, samfinans
Göteborg, Citybuss Norra
Älvstranden (västra delen),
samfinans

Större investeringar i nationell plan (>100 mnkr)
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Total

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Öppet för
trafik

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Avslutade namngivna
järnvägsobjekt med restarbete
eller utbetalningar under
planperiod

Öppet för
trafik

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Statlig medfinansiering till
regionala spårfordon

Öppet för
trafik

Väg

Hela Landet

Hela landet

Avslutade namngivna vägobjekt
med restarbete eller utbetalningar
under planperiod

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS utveckling

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Fjärrstyrning av järnväg

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Kraftförsörjning

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg,
åtgärder för långa godståg

736

758

736

758

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Nationellt tågledningssystem

412

1 764

412

1 764

idu

757

NNV

Länkar
SEB

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

3 719

7 590

3 719

7 590

1 635

3 635

1 635

3 882 30% 2 717

5 046

2022-2033

Total

2022-2033

Total

idu

Länkar
SEB

NNV

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Ny optoanläggning för ökad
kapacitet i kommunikationsnät
inkl. vägklassifisering

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Teletransmissionsanläggning

05-Pågående Pågående Väg

Hela landet

Elväg, pilotsträcka

544

600

544

600

07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)
tunnel

451

451

451

451 30%

316

586

07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

Förtätning av GSM-R
(Järnvägskommunikationssystem)

759

759

759

759 30%

531

986

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

Införande av FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)

2 163

4 191

2 163

4 191 30% 2 934

5 449

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 1

1 173

1 194

1 173

1 205 30%

843

1 566

-

-

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 2

629

629

629

629 30%

440

818

-

-

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 3

284

284

284

284 30%

198

369

-

-

10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Hela Landet

Hela landet

712

1 198

712

1 198 30%

838

1 557

0,54

1 019

10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Hela Landet

Hela landet

151

961

151

961 30%

673

1 250

0,73

1 147

10-NTP nya
kandidater

Utveckling Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS vidareutveckling

3 000

7 041

3 000

8 802

-

-

E22

E22 Lösen -Jämjö

779

851

779

851

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Blekinge
namngivna

Blekinge kustbana

Blekinge kustbana, mötesspår
och hastighetshöjning (Etapp1)

66

68

133

137 30%

96

178

0,70

138

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E22

E22 Ronneby Ö - Nättraby (5)

509

1 039

509

1 039 15%

887

1 192

2,15

3 031

1 915

5 227

1 970

6 874

<0

-389

190

558

190

582

05-Pågående Pågående Väg

Hela Landet

Blekinge

Blekinge

Lund-Göteborg-Öxnered,
hastighetsh. 250 km/h på befintlig
bana
Stockholm-Skellefteå,
hastighetsh. 250 km/h på befintlig
bana

Sydostlänken (Älmhult-OlofströmKarlshamn), elektrifiering och ny
bana
Uppsala-Borlänge,
hastighetshöjande åtgärder och
ökad kapacitet etapp 1

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

7 041 25% 5 281

SEB.pdf

SEB.pdf

07-Ej bundna
Blekinge
2028-2033 Järnväg
namngivna
Kronoberg

Älmhult Olofström

05-Pågående Pågående Järnväg Dalarna

Dalabanan

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

E16

E16 Borlänge-Djurås

29

832

29

845

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

E45/Rv70

E45/Rv70 genom Mora steg 1-3

93

219

156

371

Rv 50

Rv 50 genom Ludvika,
Bergslagsdiagonalen

23

280

113

385

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Dalarna
namngivna

Bergslagsbanan

Borlänge-Falun, Kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder

170

175

170

175 30%

123

228

<0

-33

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Dalarna
namngivna

Dalabanan

Dalabanan, åtgärder för ökad
turtäthet och kortare restid

225

272

225

273 30%

191

355

3,30

1 246

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

E45

E45 Vattnäs-Trunna

378

403

378

403 20%

324

483

0,80

434

588

<0

-28

9,18

1 218

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

5 287 30% 3 701

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf
Dalarna

05-Pågående Pågående Järnväg Gävleborg

Ostkustbanan

Gävle hamn, järnvägsanslutning

301

517

301

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Gävleborg
namngivna

Ostkustbanan

Ostkustbanan, etapp GävleKringlan, kapacitetshöjning (5)

684

7 237

684

7 326 13% 6 390

8 263

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E4

E4 Kongberget-Gnarp (5)

1 504

2 103

1 504

2 103 15% 1 788

2 419

112

115

112

3 281

6 059

3 390

526

730

713

Gävleborg

07-Ej bundna
Gävleborg
2028-2033 Järnväg
namngivna
Dalarna

Godsstråket
Godsstråket, Kapacitetshöjande
genom Bergslagen åtgärder

05-Pågående Pågående Järnväg Halland

Västkustbanan

Varberg, dubbelspår (tunnel)
inklusive resecentrum

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Halland
namngivna

Västkustbanan

Halmstad C/bangård (5)

2028-2033 Järnväg Halland

Västkustbanan

Väröbacka_station

2028-2033 Järnväg Halland

Markarydsbanan

Markarydsbanan/Knäred
mötesspår

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
10-NTP nya
kandidater

SEB.pdf

SEB.pdf

58

58

115 30%

81

150

922 30%

645

1 198

153

153 30%

107

199

124

124 30%

87

162

6 912

758

SEB.pdf

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

6

69

6

E45 Rengsjön-Älvros

208

245

208

245 18%

201

289

4,44

1 314

Ånge-Östersund, Kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder

183

185

183

185 30%

130

241

<0

-26

Objekt

2022-2033
04-Avslut
med smärre
Öppet för trafik
Väg
reståtgärder/
kostnader

Halland Skåne Cykelled

Kattegattleden

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Jämtland

2022-2033

Total

NNV

189

SEB.pdf

2022-2024 Väg

Jönköping

Rv 40

Rv 40 Nässjö-Eksjö

339

380

339

380 10%

342

418

2,73

1 651

2025-2027 Väg

Jönköping

Rv 40

Rv 40 förbi Eksjö

280

296

311

327 15%

278

376

1,28

570

Jönköping gbg Vaggeryd

Värnamo – Jönköping/Nässjö,
elektrifiering o höjd hast

1 981

2 267

2 528

3 663

0,53

2 348

2028-2033 Järnväg Jönköping

2 818 30% 1 973

Jönköping

Rv 26

Rv 26 Mullsjö - Slättäng

216

232

216

232 30%

162

301

3,02

1 566

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Jönköping

E4

E4 Trafikplats Ljungarum,
genomgående körfält

673

677

803

807 12%

710

904

3,08

3 227

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Jönköping

Rv 26

Rv 26 Hedenstorp - Månseryd (5)

102

322

102

322 12%

283

361

1,59

769

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Kalmar

E22

E22 Förbi Bergkvara

400

411

429

440 30%

308

572

0,74

466

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Kalmar

E22

E22 Gladhammar-Verkebäck

342

349

342

349 27%

254

443

1,11

515

05-Pågående Pågående Väg

Kronoberg

E4

E4 Ljungby- Toftanäs

244

1 050

244

1 050

05-Pågående Pågående Väg

Kronoberg

Rv 25

Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl
trafikplats)

139

204

139

224

06-Bundna
Namngivna

Kronoberg

Rv 25

Rv 25 Österleden i Växjö

270

303

362

395 6%

371

419

1,57

811

139

295

139

295 30%

207

384

<0

-60

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf

Södra Stambanan Alvesta, triangelspår

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Kronoberg

Öppet för
trafik

Väg

Norrbotten

Kust till kustbanan Räppe, ny station

37

37

102

102 30%

E10 Kiruna inklusive Lv 870

0

1

0

854

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan,
bangårdsförlängningar m.m.

435

1 307

435

1 314

05-Pågående Pågående Väg

E4

Norrbotten

133

<0

-323

4 116

1,40

5 459

72

268

72

1 389

3 628

E10, Avvakko–Lappeasuando

594

652

594

652

E10

E10, Morjärv - Svartbyn

701

745

701

745 17%

618

871

<0

-234

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Norrbotten
namngivna

Malmbanan

Malmbanan Nattavaara
bangårdsförlängning

223

233

223

233 16%

196

270

<0

-148

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Norrbotten
namngivna

Malmbanan

Malmbanan Sikträsk
bangårdsförlängning

174

188

174

188 15%

160

215

<0

-51

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E10

E10 Kauppinen-Kiruna
mötesseparering (5)

391

396

391

396 30%

277

514

2022-2024 Sjöfart

Norrbotten

2022-2024 Väg

Norrbotten

E10

2022-2024 Väg

Norrbotten

Norrbotten

E4 Salmis - Haparanda

72

1 358

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist

SEB.pdf

SEB.pdf

E10

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

SEB.pdf

SEB.pdf

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Kronoberg
namngivna
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

SEB.pdf

SEB.pdf

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

2022-2024 Väg

Länkar
SEB

SEB.pdf
E45

07-Ej bundna
Jämtland
2025-2027 Järnväg
Mittbanan
namngivna
Västernorrland
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Total

idu

763

Luleå hamn kapacitetsåtgärd
farled

268
3 681 12% 3 247

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Norrbotten

Luleå C flytt av
Stambanan genom
personvagnsuppställning (etapp
övre Norrland
1)

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Stambanan genom Luleå C ombyggnad av
övre Norrland
personbangård (etapp 2)

88

146

111

170 30%

119

221

<0

-142

106

337

106

337 30%

236

438

<0

-127

SEB.pdf

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen
Stax 32.5 ton

243

405

243

405 30%

284

527

0,29

759

132

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
10-NTP nya
kandidater
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Total

2022-2033

Total

idu

Länkar
SEB

NNV

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan Svappavaara-Kiruna
Stax 32.5 ton

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan Skellefteå Luleå ny järnväg (5)

2028-2033 Järnväg Norrbotten

SgöN Sävastklinten-Norra
Stambanan genom
Sunderbyn ny mötesstation och
övre Norrland
partiellt dubbelspår

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Kiruna ny järnvägsstation, alt Väst
till nya centrum

150

250

150

3 000

23 269

3 000

250 30%

175

325

0,01

4

23 269 16% 19 546 26 992

SEB.pdf
171

286

171

1 352

286 30%

Järnväg Skåne

Godsstråket
genom Skåne

Malmö Fosieby-Trelleborg,
hastighetsanpassning (160
km/tim), mötesstation mm

86

465

86

694

Öppet för
trafik

Järnväg Skåne

Västkustbanan

Tunneln genom Hallandsås

10

11 682

10

11 682

Öppet för
trafik

Väg

E22

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd Vä; Sätaröd-Vä och förbi
Linderöd

0

1 175

0

1 175

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Skånebanan

Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim

11

54

11

54

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Flackarp-Arlöv, utbyggnad till
Södra Stambanan
flerspår

349

3 711

510

4 199

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Skånebanan

82

484

156

684

505

1 136

576

1 274

1 523

2 417

1 594

2 906

85

202

85

219

25

706

35

1 085

Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne
05-Pågående Pågående Järnväg Skåne
05-Pågående Pågående Väg

Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Kapacitetsåtgärder i Skåne

Lund (Högevall) - Flackarp,
Södra Stambanan
fyrspår
Ängelholm-Maria,
Västkustbanan
dubbelspårsutbyggnad ( inkl.
Romaresväg)
Superbussar i Skåne, åtgärder i
statlig infrastruktur
Godsstråket
Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och
genom Skåne och
3 och Marieholmsbanan
Marieholmsbanan

200

1 371 15% 1 165

Öppet för
trafik

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

371

<0

-210

1 577

<0

-1 072

2022-2024 Väg

Skåne

E22

E22 Trafikplats Ideon

311

338

359

393 11%

350

436

-

-

2022-2024 Väg

Skåne

E22

E22 Trafikplats Lund S

367

393

367

393 11%

350

436

1,81

929

07-Ej bundna
2022-2024 Väg
namngivna

Skåne

E22

E22 Fjälkinge–Gualöv

504

554

504

554 12%

485

623

4,14

3 472

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Skåne

E65

E65 Svedala-Börringe

462

499

462

499 10%

447

551

1,40

1 003

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Skånebanan

Hässleholm-Helsingborg, förlängt
mötesspår och höjd hastighet

859

862

1 039

1 043 30%

730

1 355

<0

-440

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Södra Stambanan

Malmö godsbangård, utbyggnad
av spår 58

393

398

393

398 30%

279

518

<0

-161

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Västkustbanan

Maria - Helsingborg C,
dubbelspår (5)

898

4 092

898

6 100

<0

-2 842

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Södra stambanan,
Kust till kustbanan
, Skånebanan,
Pågatåg Nordost
Blekingekustbana,
Markarydbanan

110

446

110

752

285

689

285

2 716

9

251

10

436

119

7 834

121

8 856

9

644

46

3 333

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

Öppet för
trafik

Järnväg

Skåne
Kronoberg

Öppet för
trafik

Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

Alvik-Ulvsunda-Solna station,
snabbspårväg (statlig
medfinansiering)

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E18

E18 Statlig följdinvestering,
Arninge hållplats

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E20

E20 Norra Länken

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E4

E4 Tomteboda-Haga södra

SEB.pdf

SEB.pdf

4 692 30% 3 284

760

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Mälarbanan

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E18

E18 Danderyd-Arninge

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E4

E4 Förbifart Stockholm

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E4/E20

E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS

2022-2024 Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

2025-2027 Väg

E4/Lv 259

Årstaberg-Flemingsberg,
signalåtgärder optimering
E4/Lv 259 Tvärförbindelse
Södertörn

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Stockholm

Barkarby bytespunkt med
anslutning till tunnelbana
Kollektivtrafik Stockholm,
tunnelbaneutbyggnad (statlig
medfinansiering)
Roslagsbanan, dubbelspår etapp
1+2 (statlig medfinsiering)
Stockholm Central och Karlberg,
funktionsanpassningar efter
Citybanan
Tomteboda-Kallhäll, ökad
kapacitet
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan
(statlig medfinansiering)

Total

2022-2033

Total

182

218

324

459

2 764

4 924

22 991

33 649

426

510

426

3 680

241

1 036

241

1 036

13 248

23 106

15 269

25 489

210

370

429

749

67

355

67

355

883

7 385

16 838

41 668

37

103

65

236

234

274

234

275

13 338

14 613

14 331

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

idu

1,06

15 788 17% 13 104 18 472

Länkar
SEB

NNV

353

0,44 11 399

SEB.pdf
SEB.pdf

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Stockholm
namngivna

Stockholm övrigt

Hagalund, bangårdsombyggnad

192

344

192

349 30%

244

454

-

-

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Stockholm
namngivna

Västra stambanan

Västra stambanan, FlemingsbergJärna, upprustning tunnlar

194

199

194

199 30%

139

258

-

-

220

238

270

311 18%

255

367

1,03

400

2 399

2 547

2 399

-

-

580

609

580

609 19%

493

724

0,82

754

682

759

682

759 11%

675

842

2,08

3 155

262

265

262

265 30%

186

345

-

-

SEB.pdf

SEB.pdf

07-Ej bundna
2025-2027 Sjöfart
namngivna

Stockholm

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E20

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E20

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E18

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Stockholm

E4

Essingeleden, riskreducerande
åtgärder upprättande av ledverk

Mälarbanan

Stockholm C och Tomteboda
bangård, kapacitet mm

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist

SEB.pdf

511 Farled Södertälje-Landsort
E4/E20 Hallunda-Vårby,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm
E4/E20 Södertäljebron,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm
E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm

SEB.pdf
2 547 19% 2 063

3 031

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf
Utredning Järnväg Stockholm

280

280

280 19%

2 848

4 499

2 858

4 990

228

332

-

-

05-Pågående Pågående Sjöfart

Södermanland

05-Pågående Pågående Väg

Södermanland Rv 56

Rv 56 Katrineholm - Bie

123

165

123

173

05-Pågående Pågående Väg

Södermanland Rv 56

Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga),
Räta linjen

452

549

452

549

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår
namngivna

227

248

227

248 13%

216

280

0,54

210

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår
namngivna

240

256

240

256 17%

212

300

<0

-5

06-Bundna
Namngivna

2025-2027 Järnväg Uppsala

901 Södertälje Sluss, Mälaren

280

SEB.pdf

SEB.pdf

Ostkustbanan

Uppsala, Plankorsningar

346

482

474

613 10%

550

675

<0

-599

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Uppsala
namngivna

Dalabanan

Heby Mötesspår

156

165

156

165 30%

116

215

1,80

410

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Uppsala
namngivna

Ostkustbanan

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala –
länsgränsen Uppsala/Stockholm)

2 279

12 891

2 279

-

-

07-Ej bundna
2022-2024 Väg
namngivna

Rv 56

Rv 56 Sala - Heby 2+1

189

206

247

264 17%

1,38

600

05-Pågående Pågående Järnväg Värmland

Värmlandsbanan

Laxå – Arvika, ökad kapacitet

404

767

404

783

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

E45

E45 Säffle - Valnäs (5)

652

688

652

689 19%

Värmlandsbanan

Kil-Laxå, mötesstationer

152

465

178

494

E4

E4 Djäkneboda-Bygdeå

6

282

6

282

Uppsala
Västmanland

Värmland

Värmland
05-Pågående Pågående Järnväg
Örebro
04-Avslut
med smärre
Öppet för
Väg
Västerbotten
reståtgärder/
trafik
kostnader

SEB.pdf
SEB.pdf

13 347 30% 9 343

17 351

(5)

SEB.pdf
220

309

558

819

761

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny
järnväg
E4 Sikeå-Gumboda
mötesseparering

05-Pågående Pågående Järnväg Västerbotten

Norrbotniabanan

05-Pågående Pågående Väg

Västerbotten

E4

05-Pågående Pågående Väg

Västerbotten

E4/E12

E4/E12 Umeå

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västerbotten
namngivna

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan (Umeå) DåvaSkellefteå ny järnväg

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Västerbotten

E4

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Västerbotten

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna
10-NTP nya
kandidater
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

2028-2033 Väg

1 018

Total

2022-2033

1 555

1 072

Total

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

293

350

293

355

2 419

145

2 696

10 250

15 467

10 283

E4 Gumboda-Grimsmark
mötesseparering

489

521

489

527 17%

437

617

E4

E4 Broänge-Daglösten
mötesseparering (5)

375

391

375

395 20%

318

473

Västerbotten

E4

E4 Daglösten-Ljusvattnet
mötesseparering (5)

325

329

325

329 30%

231

428

Västerbotten

E4

E4 förbifart Skellefteå

471

1 429

471

12

71

23

169

5

482

5

607

Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvall, resecentrum, statlig
medfinansiering

Öppet för
trafik

Väg

E14, Sundsvall–Blåberget

Västernorrland E14

Länkar
SEB

NNV

1 689

-105

Öppet för
trafik

idu

SEB.pdf
15 748 14% 13 543 17 953

< 0 -16 627
SEB.pdf

1 429 30% 1 000

0,45

338

1 857

0,98

1 877

3 081

<0

-2 167

-

-

05-Pågående Pågående Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvalls hamn,
Tunadalsspåret, Malandstriangeln
m.m.

299

1 125

301

1 191

05-Pågående Pågående Väg

E4 Sundsvall

105

3 710

172

5 313

2 644

2 744

2 644

908

996

908

996 30%

697

1 294

67

67

122

122 30%

85

159

<0

-210

Västernorrland E4

SEB.pdf

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västernorrland Ostkustbanan
namngivna

Sundsvall C–Dingersjö,
dubbelspårsutbyggnad

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västernorrland
namngivna

Sundsvall resecentrum,
tillgänglighet och plattformar m.m.

10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Ådalsbanan, Västeraspby
vändslinga

2028-2033 Väg

E14 Blåberget-Matfors

364

377

364

381 14%

327

436

1,02

550

07-Ej bundna
Västernorrland
2025-2027 Järnväg
Mittbanan
namngivna
Jämtland

Sundsvall-Ånge, kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder - inkl
säkerhetshöjande åtg

343

344

343

345 30%

241

448

<0

-189

05-Pågående Pågående Väg

Rv 56

Rv 56 Kvicksund-Västjädra

87

288

87

288

1 211

1 388

1 211

1 388

9

977

9

1 157

230

304

1,41

472

Västernorrland E14

Västmanland

2 744 12% 2 406

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg

Västmanland

E18

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Västra
Götaland

E20

E20 Alingsås - Vårgårda

Västra
Götaland

Göteborgs
närområde

Göteborgs hamnbana och
Marieholmsbron, ökad kapacitet
och dubbelspår över Göta älv

1 158

3 476

1 158

3 823

Västra
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Järnväg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Järnväg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
06-Bundna
Västra
2022-2024 Väg
Namngivna
Götaland
06-Bundna
Västra
2025-2027 Väg
Namngivna
Götaland
06-Bundna
Västra
2025-2027 Väg
Namngivna
Götaland

Göteborgs
närområde

Olskroken, Planskildhet

1 288

4 349

1 288

4 349

809

2 376

809

2 380

5 905

12 918

9 233

26 381

Väg

05-Pågående Pågående Järnväg
05-Pågående Pågående Järnväg

Västra stambanan, GöteborgVästra Stambanan
Skövde, kapacitetsförstärkning.
Göteborgs
Västsvenska paketet järnväg
närområde

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

E18 Köping-Västjädra,
kapacitetsbrister

Öppet för
trafik

SEB.pdf

E20

E20 Förbi Skara

-3

172

82

467

E20

E20 Förbi Vårgårda

50

94

134

280

E20

E20 Tollered-Alingsås

25

688

25

688

E20

E20 Vårgårda - Vara

649

949

649

1 209

E6

E6.20 Hisingsleden, Södra delen

580

972

664

1 176

E6

E6.21 Göteborgs
hamn/Lundbyleden

1 120

1 576

1 936

2 501

Göteborgs
närområde

Västsvenska paketet väg

2 966

8 746

6 048

16 197

E45

E45 Tösse-Åmål

258

266

258

E20

E20 Förbi Mariestad

1 785

1 866

1 811

1 892 11% 1 684

2 100

0,32

834

E20

E20 Götene - Mariestad

522

587

1 309

1 373 17% 1 140

1 607

0,39

790

267 14%

762

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
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Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

1 528

1 610

1 528

1 610 16% 1 354

1 866

1 077

1 103

2 180

2 207 20% 1 765

2 648

0,62

1 793

198

200

198

200 30%

140

260

4,74

1 316

490

796

490

796 30%

557

1 035

4,41

4 933

5 000

5 395

5 000

-

-

2022-2033
07-Ej bundna
Västra
2025-2027 Järnväg
namngivna
Götaland
07-Ej bundna
2025-2027 Sjöfart
namngivna

Västra stambanan

Västra
Götaland

161

Göteborg och Västsverige
Omloppsnära uppställningsspår
Farleden i Göteborgs hamn,
Kapacitetsåtgärd farled

07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

Norge/Vänerbana Norge-Vänerbanan, vändspår i
n med Nordlänken Älvängen

07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

Västra stambanan

07-Ej bundna
2028-2033 Sjöfart
namngivna

Västra
Götaland

10-NTP nya
kandidater

Västra
Götaland

2028-2033 Väg

955
E45

(5)

Västra stambanan Laxå-Alingsås
högre kapacitet
Vänersjöfarten, Trollhätte
kanal/Göta älv (5)

Total

2022-2033

05-Pågående Pågående Järnväg Örebro
07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Örebro
namngivna

Godsstråket
Godsstråket Hallsberg – Åsbro,
genom Bergslagen dubbelspår

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Örebro
namngivna
07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Örebro
namngivna

Total

SEB.pdf

5 416 19% 4 387

261

263 30%
561

303

4 431

4 822

4 431

Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad

332

341

332

342 30%

239

444

0,60

273

Godsstråket
Frövi bangårdsombyggnad
genom Bergslagen

105

109

136

141 30%

99

183

-

-

644

847

2,23

2 486

1 971

2,36

4 931

SEB.pdf
4 822 10% 4 340

SEB.pdf

953

598

953

05-Pågående Pågående Järnväg

Örebro
Östergötland

Godsstråket
Hallsberg-Degerön, dubbelspår,
genom Bergslagen etapp 1

124

2 066

124

2 067

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Örebro
Östergötland

Rv 50

706

746

706

746 14%

612

865

612

865

1 456

1 525

1 496

Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl
Nykyrka)

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland

Godsstråket
Godsstråket Jakobshyttangenom Bergslagen Degerön, dubbelspår

06-Bundna
Namngivna

E22

E22 Förbi Söderköping

varav
- Nya stambaneetapper

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland

SEB.pdf

1 564 26% 1 158

104 000

165 964

104 000

166 006

Nya stambanor, utredning för
kvarstående etapper

3 000

3 000

3 000

3 000

Hässleholm-Lund, del av nya
stambanor (5)

15 900

28 070

15 900

28 070 22% 21 895 34 245

Kust till kustbanan

Göteborg-Borås, del av nya
stambanor (5)

17 300

43 531

17 300

43 572 17% 36 165 50 979

Ostlänken

Ostlänken nytt dubbelspår JärnaLinköping, del av nya stambanor

67 800

91 363

67 800

91 364 17% 75 832 106 896

Hela landet

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna
07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

5 304

SEB.pdf

598

Utredning Järnväg Hela Landet

342

561

Godsstråket Storvik-Frövi,
Godsstråket
kapacitetspaket 1+2 samt
genom Bergslagen Sandviken-Kungsgården
mötesstation

10-NTP nya
kandidater

184

6 445

303

Örebro
Gävleborg
Dalarna
Västmanland

Östergötland

- ERTMS införande

25 986

50 915

25 986

50 915

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS, TC Hallsberg Norrköping

4 586

8 835

4 586

8 835

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS, TC Malmö

7 415

10 790

7 415

10 790

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

ERTMS, TC Göteborg (5)

1 734

8 661

1 734

8 661 15% 7 362

9 960

10-NTP nya
kandidater

Hela landet

ERTMS, TC Stockholm Gävle (5)

4 796

11 655

4 796

11 655 15% 9 907

13 403

Malmbanan

ERTMS, Nord, Malmbanan

3 315

5 258

3 315

2025-2027 Järnväg Hela Landet

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten
10-NTP nya
kandidater

2025-2027 Järnväg Norrbotten

Hela landet

ERTMS, TC Boden Ånge

(5)

- Storstadsförhandling
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Öppet för
trafik

Järnväg Skåne

Länkar
SEB

NNV

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg

2025-2027 Väg

idu

SEB.pdf

Järnvågen med överdäckning av
E45

Godsstråket
Godsstråket Dunsjögenom Bergslagen Jakobshyttan, dubbelspår

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

4 140

5 716

4 140

7 850

11 493

32 870

Spårväg Lund C - ESS

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Helsingborg cykelobjekt

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Helsingborg, Kollektivtrafik

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Lund cykelobjekt (cykelbanor och
cykelgarage)

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Malmö cykelobjekt

79

5 258
5 716 15% 4 859

6 573

41 062
781

66

75

141

292

137

189

311

374

43

44

43

167

149

155

594

619

763

SEB.pdf

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna

Skåne

2025-2027 Järnväg Skåne

Godsstråket
genom Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

2025-2027 Järnväg Stockholm
2028-2033 Järnväg Stockholm

06-Bundna
Namngivna

Stockholms
närområde
Stockholms
närområde

2028-2033 Järnväg Stockholm

05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Stockholm

2022-2024 Väg
2022-2024 Väg
2022-2024 Järnväg

Västra
Götaland
Västra
Götaland
Västra
Götaland

Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEXoch EL-bussar)
Malmöpendeln Lommabanan etapp 2

2022-2033

1 442

3 014

62

97

192

215

214

557

1 256

Stockholm, cykelobjekt

115

129

352

507

3 245

3 990

13 054

13 641

162

1 590

4 690

7 687

875

1 001

4 244

4 547

63

65

196

257

130

180

399

431

256

316

707

757

1 516

1 928

4 375

6 080

1 194

1 194

643

643

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana
och nya stationer
Roslagsbanan till City,
förlängning och nya stationer
Stockholm, Spårväg syd,
kapacitetsutökning för
kollektivtrafik

Göteborg, Citybuss Backa-stråket
Göteborg, Citybuss Norra
Älvstranden (västra delen)
Göteborg, Spårväg BunnsboLinné (Norra Älvstranden,
centrala delen)
Malmö bangård, planskild
spårkorsning

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde Malmö C - Östervärn, dubbelspår

328

328

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde Malmö C, fler plattformsspår

148

148

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde

75

75

Svågertorp, förlängning av
förbigångsspår (3)

Summa Planeringsram

799 000

1 129 998

idu

NNV

Länkar
SEB

3 449

127

- Öresundsförbindelsen kapacitet
10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater
14-NTP nya
kandidater
trimning>50
mnkr

Total

Hagalund, tunnelbanestation

Göteborg cykelobjekt

Västra
Götaland

904

Total

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)
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920 149 1 333 006

Större investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för namngivna investeringar med 10 procent
Väg

Dalarna

Rv 71

Väg

Dalarna

E16

Väg

Dalarna

Rv 50

Väg

Gävleborg

Rv 56

Väg

Halland

Rv 26

Väg

Jämtland

E14

Väg

Jönköping

Väg

Jönköping

Väg
Väg

14 608

14 675

15 326

446

457

446

457 24%

349

564

0,05

107

107

107

107 30%

75

139

1,09

189

196 12%

173

219

0,09

1 106

1 120 17%

934

1 307

0,61

949

376

376 30%

263

489

1,82

894

743

725

743 14%

638

847

<0

-509

228

228

228

228 30%

160

296

5,89

274

274

274

274 30%

192

356

1,74

1 432

1 432

1 432

376

376

434

434 30%

80

80

120

486

486

486

438

438

330

330

600

189

191

1 106

1 120

376

376

725

E4

E 16/66 Förbi Yttermalung
E16 Lönnemossa - Klingvägen,
mötesseparering
RV 50 Förbi Grängesberg
Väg 56 Hedesunda-Valbo/Gävle,
Räta linjen
Väg 26 Halmstad - Oskarström,
2+1-väg
E14 Lockne - Optand/Förbi
Brunflo
E4 Trafikplats Ekhagen

Rv 26

Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved

Jönköping

Rv 40

Rv 40 Skogslid - Haga

Kalmar

Rv 26

Väg

Kalmar

Rv 25

Väg

Kalmar

Rv 40

E22 Genom Mönsterås
Rv 25 Nybro, trafikplats
Glasporten
Rv 40 Toverum - Hyttan

Väg

Kronoberg

Rv 25

Väg

Kronoberg

Rv 25

Väg

Norrbotten

E10

Rv 25 Förbi Lessebo
Rv 25 Norrleden i Växjö inkl.
trafikplats
E10 Mertainen-Kauppinen
mötesseparering

Väg

Skåne

E6

Väg

Stockholm

E4

Väg

Stockholm

E4

Väg

Södermanland E20

Sjöfart

Uppsala

Mälaren/Rv 55

Väg

Värmland

E18

E6 Trafikplats Alnarp - Trafikplats
Lomma, additionskörfält
E4 trafikplats Glädjen - trafikplats
Rotebro, ITS
E4 trafikplats Häggvik- trafikplats
Rotebro, kapacitetsförstärkning till
följd av Förbifart Stockholm
E20 Trafikplats Gröndal Eskilstuna 2+2
Hjulsta ny- eller ombyggnad av
bro (4)
E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp
Bäckevarv – Årjäng, ombyggnad
till 2+1

15 400
30 SEB.pdf
SEB.pdf

148

23 SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

1 741 SEB.pdf
SEB.pdf
796

1 862

0,43

304

564

1,64

840 SEB.pdf
955 SEB.pdf

120 30%

84

156

3,67

579

486 30%

340

632

0,14

438

438 30%

307

570

0,36

104 SEB.pdf
225 SEB.pdf

370

370 30%

259

482

0,33

182

600

600

600 30%

420

780

<0

-87

349

349

349

349 30%

245

454

1,40

636

144

144

144

144 30%

101

187

6,24

2 105

206

220

206

220 21%

174

266

6,02

1 429

542

542

542

542 30%

380

705

6,15

4 433

787

787

787

787 24%

598

976

0,41

340

553

553

553

553 30%

387

719

<0

-14

1 432 30% 1 003

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

764

Län

Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Min (15%
sannolikhet)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Osäkerhet
STD AVV (+/- %)
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773

773

773

773 30%

541

1 005

0,54

582

407

407

407

407 30%

285

530

0,60

339

426

426

426

426 30%

298

554

0,03

19

345

345

345

345 30%

241

448

0,50

243

2 027

2 034

2 607

3 000

0,44

1 500

855

855

855

1 112

1,35

1 503

2022-2033
E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp
Töcksfors – Bäckevarv,
ombyggnad till 2+1
E12 Kulla-Norrfors
mötesseparering
E4 Grimsmark-Broänge
mötesseparering
E4 Ljusvattnet-Yttervik
mötesseparering

Väg

Värmland

E18

Väg

Västerbotten

E12

Väg

Västerbotten

E4

Väg

Västerbotten

E4

Väg

Västernorrland E4

E4 Förbi Örnsköldsvik

Väg

Västra
Götaland

E45 Vänersborg - Mellerud,
deletapp Liden – Frändefors,
ombyggnad 2+1

E45

Total

2022-2033

Total

idu

NNV

Länkar
SEB

SEB.pdf

2 617 15% 2 234

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

855 30%

599

(1): I redovisade driftbidrag till icke statliga flygplatser ingår även beredskapsflygplatser och flygtrafiktjänster
(2): Kollektivtrafiksatsning (Stadsmiljöavtal) avser åren 2022-2030
(3): Åtgärden har totalkostnad under 100 miljoner kronor och går mot trimningsåtgärd
(4): Alternativ finansiering ska utredas.
(5) Översyn av några objektets totalkostnad, NNK och NNV liksom samhällsekonomiska effekter pågår. Uppgifterna kompletteras senare
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2021/709

Handlingsplan för förorenade områden
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer handlingsplan för förorenade områden i Vingåkers
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för
människors hälsa eller miljön. På dessa områden överskrider halterna av ett ämne än
vad som naturligt förekommer i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten,
sediment och/eller byggnader och anläggningar.
I spåren av industrialiseringen, och tiden efter det, har vi idag områden som är
förorenade. I Vingåker finns det ca 150 potentiellt förorenade områden, varav 6 av dem
kategoriseras som riskklass 2. Ett förebyggande arbete är avgörande för att nå det
nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Länsstyrelsen besökte Vingåkers kommun för ett tillsynsvägledningsbesök inom
samhällsbyggnadsnämndens tillsynsområde i miljöbalken den 11 februari 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag utifrån tillsynsmeddelandet
från Länsstyrelsen under sammanträde 2021-06-15 Sbn § 70 att redovisa förslag på
hur en planerad och strukturerad tillsyn av förorenade områden kan genomföras.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Sbn § 102/2021
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-03
Handlingsplan för förorenade områden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

20201-11-03
Handläggare

Jennifer Andersson & Melker Ånstrand
Miljo@vingaker.se
Diarienummer

Handlingsplan för förorenande områden i Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
1. Föreslår kommunfullmäktige att fastställa handlingsplan för förorenande områden i
Vingåkers kommun
2. Att förvaltningen bedömer resursbehov för tidsåtgång i kommande
behovsutredning och tillsynsplan för 2022 och framåt
Sammanfattning av ärendet

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för
människors hälsa eller miljön. På dessa områden överskrider halterna av ett
ämne än vad som naturligt förekommer i omgivningen. Området kan utgöras av
mark, vatten, sediment och/eller byggnader och anläggningar.
I spåren av industrialiseringen, och tiden efter det, har vi idag områden som är
förorenade. I Vingåker finns det ca 150 potentiellt förorenade områden, varav 6
av dem kategoriseras som riskklass 2. Ett förebyggande arbete är avgörande för
att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Länsstyrelsen besökte Vingåkers kommun för ett tillsynsvägledningsbesök
inom samhällsbyggnadsnämndens tillsynsområde i miljöbalken den 11 februari
2021.
Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag utifrån
tillsynsmeddelandet från Länsstyrelsen under sammanträde 2021-06-15 Sbn §
70 att redovisa förslag på hur en planerad och strukturerad tillsyn av förorenade
områden kan genomföras.
Ärendets beredning
Ärendet har hanterats hos Kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen
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

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för
människors hälsa eller miljön. På dessa områden överskrider halterna av ett
ämne än vad som naturligt förekommer i omgivningen. Området kan utgöras
av mark, vatten, sediment och/eller byggnader och anläggningar.
I spåren av industrialiseringen, och tiden efter det, har vi idag områden som är
förorenade. I Vingåker finns det ca 150 potentiellt förorenade områden, varav 6
av dem kategoriseras som riskklass 2. Ett förebyggande arbete är avgörande för
att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Ärenden avseende förorenade områden kan indelas i egeninitierade respektive
händelsestyrda ärendetyper. Arbetet med förorenade områden i Vingåkers
kommun har tidigare skett i begränsad omfattning och karaktäriserats av
händelsestyrd tillsyn. Detta behöver styras om till att bli en strukturerad och
systematisk egeninitierad tillsyn för att minska riskerna för människors hälsa
och miljön.
Handlingsplanen riktar sig inte bara till miljökontorets tillsynsarbete utan den
strävar även efter att integrera och etablera arbetssätt tillsammans med
Samhällsutvecklingskontoret som innehar mark- och exploateringsansvaret
(MEX). Samarbetet spelar stor roll för kommunens markutnyttjande och
fortsatta goda samhällsutveckling
Länsstyrelsen besökte Vingåkers kommun för ett tillsynsvägledningsbesök
inom samhällsbyggnadsnämndens tillsynsområde i miljöbalken den 11 februari
2021. Inom samhällsbyggnadsnämndens och kommunens ansvarsområde inom
förorenad mark bedömde länsstyrelsen att en planerad och strukturerad tillsyn
bör påbörjas och prioriteras.
Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag utifrån
tillsynsmeddelandet från Länsstyrelsen under sammanträde 2021-06-15 Sbn §
70 att redovisa förslag på hur en planerad tillsyn av förorenade områden kan
genomföras.
Den egeninitierade tillsynen av strandskyddet behöver inkluderas i
resursbehovet för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde i kommande
behovsutredning.
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Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kommunfullmäktige fastställer
handlingsplanen för att ge Vingåkers kommuns förutsättningar för ett mer
strategiskt och systematiskt arbete för att minska riskerna kring förorenad mark
samt nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Handlingsplanen tydliggör vilka
prioriteringar som ska göras, ansvarsfördelning samt mål och strategi för
arbetet med förorenade områden.
Ekonomiska konsekvenser

Åtgärd och efterbehandling ska framför allt bekostas av den som bedrivit
verksamhet som förorenat marken. Många förorenade områden kom dock till
innan att den första miljöskyddslagen kom till (1969). Av den anledningen är
det vanligt att det inte längre finns någon som kan hållas ansvarig och som ska
bekosta åtgärderna. I dessa fall faller ansvaret på kommunen.
Åtgärderna kan vara kostsamma och kan vara svåra för kommunen att
finansiera själva. Kommunen kan då söka bidra hos länsstyrelsen som i sin tur
lämnar en ansökan till naturvårdsverket.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Handlingsplan för förorenade områden i Vingåkers kommun

Pontus Lindström
Bygg och miljöchef
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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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Säkerställa att miljöförorenade inte spider sig
till recipient / grundvattenförekomster

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.

Inte aktuell

Inte aktuell

Genom att arbeta med systematisk tillsyn av
förorenade områden bidrar kommunen till att
minska riskerna för spridning av hälsoskadliga
föroreningar som kan äventyra både människors
och djurs välbefinnande. Ett utökat samarbete
mellan miljökontoret och
samhällsutvecklingskontoret ska säkerställa att
förorenad mark som ska exploateras först
åtgärdas för en hållbar samhällsutveckling.
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Inte aktuell

Inte aktuell

Genom att arbeta med systematisk tillsyn av
förorenade områden bidrar kommunen till att
minska riskerna för spridning av hälsoskadliga
föroreningar som kan äventyra både människors
och djurs välbefinnande. Ett utökat samarbete
mellan miljökontoret och
samhällsutvecklingskontoret ska säkerställa att
förorenad mark som ska exploateras först
åtgärdas för en hållbar samhällsutveckling.

Inte aktuell
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Inte aktuell

Säkerställa att miljöförorenade inte spider sig till
recipient / grundvattenförekomster

Inte aktuell

Genom att arbeta med systematisk tillsyn av
förorenade områden bidrar kommunen till att
minska riskerna för spridning av hälsoskadliga
föroreningar som kan äventyra både människors
och djurs välbefinnande. Ett utökat samarbete
mellan miljökontoret och
samhällsutvecklingskontoret ska säkerställa att
förorenad mark som ska exploateras först
åtgärdas för en hållbar samhällsutveckling.
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Inte aktuell

Inte aktuell

Genom att arbeta med systematisk tillsyn av
förorenade områden bidrar kommunen till att
minska riskerna för spridning av hälsoskadliga
föroreningar som kan äventyra både människors
och djurs välbefinnande. Ett utökat samarbete
mellan miljökontoret och
samhällsutvecklingskontoret ska säkerställa att
förorenad mark som ska exploateras först
åtgärdas för en hållbar samhällsutveckling.
Genom att arbeta med systematisk tillsyn av
förorenade områden bidrar kommunen till att
minska riskerna för spridning av hälsoskadliga
föroreningar som kan äventyra både människors
och djurs välbefinnande. Ett utökat samarbete
mellan miljökontoret och
samhällsutvecklingskontoret ska säkerställa att
förorenad mark som ska exploateras först
åtgärdas för en hållbar samhällsutveckling.
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Säkerställa att miljöförorenade inte spider sig till
recipient / grundvattenförekomster

Inte aktuell
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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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1

Inledning

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för
människors hälsa eller miljön. På dessa områden överskrider halterna av ett ämne
än vad som naturligt förekommer i omgivningen. Området kan utgöras av mark,
vatten, sediment och/eller byggnader och anläggningar.
I spåren av industrialiseringen, och tiden efter det, har vi idag områden som är
förorenade. I Vingåker finns det ca 150 potentiellt förorenade områden, varav 6 av
dem kategoriseras som riskklass 2. Ett förebyggande arbete är avgörande för att nå
det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Ärenden avseende förorenade områden kan indelas i egeninitierade respektive
händelsestyrda ärendetyper. Arbetet med förorenade områden i Vingåkers kommun
har tidigare skett i begränsad omfattning och karaktäriserats av händelsestyrd tillsyn.
Detta behöver styras om till att bli en strukturerad och systematisk egeninitierad
tillsyn för att minska riskerna för människors hälsa och miljön.
Handlingsplanen riktar sig inte bara till miljökontorets tillsynsarbete utan den
strävar även efter att integrera och etablera arbetssätt tillsammans med
Samhällsutvecklingskontoret som innehar mark- och exploateringsansvaret (MEX).
Samarbetet spelar stor roll för kommunens markutnyttjande och fortsatta goda
samhällsutveckling.

1.1

Syfte

Syftet med handlingsplanen är att ge Vingåkers kommuns förutsättningar för ett
mer strategiskt och systematiskt arbete för att minska riskerna kring förorenad mark
samt nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Denna handlingsplan tydliggör vilka prioriteringar som ska göras, ansvarsfördelning
samt mål och strategi för arbetet med förorenade områden.

1.2

Disposition

I följande avsnitt redovisas en kort och generell bakgrund av arbetet med
förorenade områden. Handlingsplanen övergår sedan till en nulägesbeskrivning där
planen i större utsträckning förankras till Vingåkers kommun.
Nulägesbeskrivningen omfattar förekomst av förorenad mark i Vingåker och vad
som ska prioriteras. Arbete med förorenad mark ska inte begränsa till
tillsynsmyndigheten därför går det även att läsa om olika ansvar och roller i slutet
av avsnittet.
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Efter bakgrund och nulägesbeskrivning går handlingsplanen in på mål och
strategier. Dokumentet avslutas med hänvisning till tillämpliga lagrum för
förorenad mark.

2

Bakgrund

2.1

Förorenade områden

Förorenade områden kan exempelvis handla om lämningar från kemisk industri,
träimpregnering, massa- och pappersindustri, varv, glasbruk, gruvhantering och
kemtvättar. Till följd av tidigare verksamheter förekommer det förhöjda halter av
vissa ämnen än vad som är naturligt för platsen.
De vanligaste föroreningarna är tungmetaller (bly, zink, koppar, krom mm.),
oljeföroreningar och polyaromatiska kolväten (restprodukt från processindustri och
förbränning). I vissa fall kan det även handla om PCB, kvicksilver och dioxin.
Dessa ämnen, som lämnats kvar i mark och sediment, utgör en risk för människors
hälsa och miljö. Föroreningarna kan läcka ut till dricksvattentäkter (vår viktigaste
resurs), sjöar och andra vattendrag där vattnet riskeras att konsumeras av både
människor och djur.
2.2

Identifiering och riskklassning

Länsstyrelsen i Södermanland har identifierat och registrerat information om länets
förorenade områden i en databas kallad EBH-stödet, där EBH står för
Efterbehandling. EBH-stödet finns även tillgängligt som ett eget skikt i Vingåkers
kommuns kartportal. I databasen finns information om misstänkt eller konstaterat
förorenat område där varje objekt är tilldelat en risk- eller branschklass på en skala
mellan 1 och 4.
Riskklass 1 innebär stor risk och riskklass 4 innebär liten risk för människors hälsa
och miljön. Riskklassningen görs i sin tur utifrån 4 bedömningsgrunder;
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar och
områdets känslighet och skyddsvärde.
Branschklassning innebär att det inte finns lika mycket information om objekten
utan risk och åtgärd bedöms utifrån de mest förkommande föroreningarna för den
specifika branschen som verksamheten tillhör.
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2.3

Tillsynsarbetet i Vingåkers kommun

Länsstyrelsen i Södermanland har efter kommunbesök betonat kommunens ansvar
i att arbeta med tillsyn av förorenade områden enligt miljöbalken. Miljökontoret i
Vingåkers kommun har tidigare saknat både resurser och kunskap för att uppfylla
tillsynskraven.
I dagsläget och historiskt sett har kommunen arbetat med förorenade områden
genom händelsestyrd tillsyn, och dessutom i begränsad omfattning. Händelsestyrda
tillsynsinsatser tillkommer exempelvis vid anmälningar om efterbehandling av
förorenade områden i samband med exploateringsprojekt. Strukturer och arbetssätt
för detta har däremot saknats i kommunen vilket förklarar dagens begränsade
tillsynsarbete.
Det finns alltså ett behov av resurser, kompetensutveckling och ökat samarbete för
med Samhällsutvecklingskontoret med MEX-ansvar för att miljökontorets arbete
med tillsyn i Vingåkers kommun ska utvecklas till att bli mer strukturerad och
systematisk.

3

Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivningen redovisar de befintliga förutsättningar i form av antal objekt,
ärendetyper, prioriteringsgrunder etcetera som påverkar hur Vingåkers kommun
ska bedriva ett strukturerat tillsynsarbetet med förorenade områden.
3.1

Förekomst av förorenade områden/Prioriterade förorenade
områden i Vingåkers Kommun

I Vingåkers kommun finns det totalt 146 objekt som är potentiellt eller konstaterat
förorenade objekt registrerade i EBH-stödet. Av dessa är 22 objekt inventerade och
riskklassade av länsstyrelsen. Övriga objekt är enbart identifierade och
branschklassade (risken bedöms generellt utifrån vilken typ av bransch
verksamheten tillhör). Antalet prioriterade objekt (riskklass 1 och 2) i kommunen
uppgår i nuläget till 6 objekt. Fler prioriterade objekt kan tillkomma när inventering
av e-objekt påbörjad av som 124 objekt som ännu inte riskklassats.
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Figur 1: Risk- och branschklassade områden i Vingåkers kommun.
Teckenförklaring: röd 1 = riskklass 1, orange 2 = riskklass 2, gul 3 = riskklass 3,
grön 4 = riskklass 4 och vitt E = objekt utan riskklass.
Tabell 1: Tabellen visar prioriterade objekt i Vingåkers kommun
Verksamhet

Bransch

Högsjö Bruk

Järn-, stål och 2
manufaktur
Plantskola
2

Skenäs Handelsträdgård

Centralföreningen,
Magasin
Vingåker
Billsbro Kvarn
Ljungströms
Textilindustri
Konfektionsfabrik,
CB
Cleantvätt med flera
Tjärtillverkning Brogetorp Tillverkning av
trätjära

Riskklass

Primär
förorening
Tungmetaller

Aktivitet

-

Förstudie

2

Betningsmedel

Förstudie

2
2

Betningsmedel
Förstudie
Kemtvätt
med Förstudie
lösningsmedel

2

-

Förstudie

Förstudie
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3.2

Prioriteringsgrunder i tillsynsarbete

Det egeninitierade tillsynsarbetet ska styras mot de prioriterade objekten. Det är
riskklass 1 och 2 som ska prioriteras i medan objekt i riskklass 3 och 4 kommer att
fortsätta hanteras händelsestyrt.
Förutom prioritering utifrån riskklass ska även andra faktorer beaktas och vägas in
i det egeninitierade tillsynsarbetet. Det har exempelvis kommit till miljökontorets
kännedom att kommunen säljer tomter med e-klassning. Dessa behöver inventeras
och utredas snarast. Även närhet till vattenskyddsområde och närhet till riskområde
(exempelvis risk för översvämning eller jordskred) ska beaktas i prioriteringen. Vilka
prioriteringsgrunder som är mest relevanta för Vingåkers kommun behöver dock
fortsatt utredning.
3.3

Organisation och ansvar

Arbete med förorenade områden tenderar att försvåras av oklar bild av ansvar och
roller. Det är först när ansvarsfrågan är utredd som tillsynsmyndigheten
(miljökontoret) har möjlighet att kontrollera att lagstiftningen följs och kan arbeta
mot verksamhetsutövaren genom kontroll, information och rådgivning.
Åtgärd och efterbehandling ska framför allt bekostas av den som bedrivit
verksamhet som förorenat marken. Många förorenade områden kom dock till innan
att den första miljöskyddslagen kom till (1969). Av den anledningen är det vanligt
att det inte längre finns någon som kan hållas ansvarig och som ska bekosta
åtgärderna. I dessa fall faller ansvaret på kommunen.
Kommunen ansvarar även över förorenade områden på kommunal mark. Då
miljökontoret är tillsynsmyndighet behöver en annan förvaltning/avdelning stå som
huvudman/juridisk person. Förslagsvis Samhällsutvecklingskontoret med MEX
ansvar.
Åtgärderna kan vara kostsamma och kan vara svåra för kommunen att finansiera
själva. Kommunen kan då söka bidra hos länsstyrelsen som i sin tur lämnar en
ansökan till naturvårdsverket. Naturvårdsverkets uppgift är att samordna arbetet
nationellt och fördela grundanslaget.

4

Mål för arbete med förorenad mark

För att arbetet med förorenade områden ska drivas så effektivt och ändamålsenligt
som möjligt behöver tydliga mål finnas på plats. Kommunen utgår från de nationella
och lokala målen.
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4.1

Nationella mål

Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska
kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagen har
fastställt 16 miljökvalitetsmål och arbetet med förorenade områden berör flera av
dessa. I fokus står miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som innebär:
”Att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits
av samhället, ska inte hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
Det handlar alltså om att förorenade områden ska vara åtgärdade i så stor
utsträckning att de inte längre utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.
Andra miljökvalitetsmål som är relevanta för arbetet med förorenade områden är
God bebyggd miljö och Grundvatten av god kvalité.
4.2

Lokala mål och kommunala avsikter

Medan miljökvalitetsmålen är övergripande och långsiktiga har Vingåkers Kommun
tagit fram mätbara lokala delmål.
Lokala mål:
• Kommunen ska identifiera, undersöka, efterbehandla, alternativt skydda
områden för att minska spridningen av föroreningar från förorenade
områden.
• Miljökontoret ska öka andelen egeninitierad tillsyn jämfört med nuläget.
• Kommunen ska vara aktiv när det gäller att ansöka om bidragsmedel och
agera huvudman för utredningar och åtgärder.
• År 2030 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors
hälsa eller miljön blivit åtgärdade (riskklass 1 och 2).
• Senast år 2035 är nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare
utredda och åtgärdade.
• Senast år 2035 är områden som kan påverkas av översvämning eller skred
kartlagda.
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5

Strategi

För att arbeta aktivt mot att nå de nationella och lokala målen för förorenade
områden behöver en strategi formuleras. Nedan listas arbetssätt och
tillvägagångssätt som ska tillämpas och vem som ska utföra dem.
Kommunövergripande strategi
• Kommunens berörda förvaltningar ska upprätthålla och utveckla
kompetens och/eller rekrytera för att ha kompetens inom förorenade
områden.
• Information om förorenade områden ska ske mellan och inom berörda
förvaltningar. Detta berör framförallt arbetet mellan miljökontoret och
kommunens utnämnda mark- och exploateringsansvarig.
• Kommunen ska öka kunskapen om föroreningssituationen för objekt i
riskklass 1 & 2.
• Kommunen ska prioritera arbetet med nedlagda deponier där kommunen
är verksamhetsutövare.
• Kommunen ska genom tillsynen och den fysiska planeringen minimera
effekter av översvämningar eller sked som berör prioriterade förorenade
områden.
Miljökontoret som tillsynsmyndighet
• Miljökontoret utreder ansvarsfrågan för objekt med riskklass 1 & 2 när detta
är oklart i ett ärende.
• Miljökontoret ska prioritera pågående verksamheter (riskklass 1 och 2), där
tillsyn kan finansieras via tillsynstaxan.
• Miljökontoret prioriterar tillsyn av vissa branscher/föroreningar som ligger
inom skyddszon för vattentäkt och motsvarande.
• Miljökontoret ska hålla EBH-stödet uppdaterat.

6

Lagrum
•
•
•
•

10 kap. Miljöbalken - Förorenade områden.
SFS 2007:667 Förordningen om allvarliga miljöskador
SFS 2004: 100 Förordningen om avhjälpande av föroreningsskador och statligt
stöd för sådant avhjälpande
SFS 1998:930 Förordningen om miljöriskområde
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2021/639

Ny förskola i norra delen av centralorten
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vingåkers Kommunfastigheter AB att bygga en ny
permanent förskola med sex avdelningar i norra delen av centralorten.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förskolan ska placeras i det nya detaljplanerade
bostadsområdet vid slottet, på fastigheten Åsen 2:8 (alternativ 1 i
samhällsplaneringsenhetens bifogade underlag).
3. Kommunfullmäktige beslutar att byggprojektet ska bedrivas i nära samverkan med
barn- och utbildningsnämnden och övriga berörda delar av kommunkoncernen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att förskolan ska senast den 1 juni 2023 vara klar att
tas i bruk av barn- och utbildningsnämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar att investeringskostnaden för förskolan får uppgå till
högst 32,5 mkr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att den utökade hyreskostnaden samt tillkommande
investeringsbehov för barn- och utbildningsnämnden hanteras i samband med
kommunfullmäktiges beslut i juni 2022 om kommunplan med budget 2023.
7. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Vingåkers
Kommunfastigheter AB med 32,5 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen
under år 2022 såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB:s
låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 612,0 mkr jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 oktober 2021 beslutat föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att bygga en ny permanent förskola i norra
centralorten (BoU 2021/163). Kommunstyrelsen har inhämtat kompletterande
information från berörda delar av kommunkoncernen och lämnar utifrån det förslag
till beslut enligt ovan.
Det är flera olika värden som ställs mot varandra i frågan om var förskolan ska
placeras. Det argument som i detta tjänsteutlåtande har fått väga tyngst är det som
handlar om den bredare och mer långsiktiga samhällsplaneringen för utveckling av
centralorten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-14
Protokollsutdrag BoU § 82/2021
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, inklusive bilaga från
Vingåkers kommunfastigheter AB och samhällsplaneringsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-14
Handläggare

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

KS 2021/639

Ny förskola i norra delen av centralorten
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå att
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vingåkers Kommunfastigheter AB att bygga en ny
permanent förskola med sex avdelningar i norra delen av centralorten.
2. Förskolan ska placeras i det nya detaljplanerade bostadsområdet vid slottet, på
fastigheten Åsen 2:8 (alternativ 1 i samhällsplaneringsenhetens bifogade underlag).
3. Byggprojektet ska bedrivas i nära samverkan med Barn- och utbildningsnämnden
och övriga berörda delar av kommunkoncernen.
4. Förskolan ska senast den 1 juni 2023 vara klar att tas i bruk av Barn- och
utbildningsnämnden.
5. Investeringskostnaden för förskolan får uppgå till högst 32,5 mkr.
6. Den utökade hyreskostnaden samt tillkommande investeringsbehov för barn- och
utbildningsnämnden hanteras i samband med kommunfullmäktiges beslut i juni
2022 om kommunplan med budget 2023.
7. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Vingåkers
Kommunfastigheter AB med 32,5 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen
under år 2022 såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB:s
låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om 612,0 mkr jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 oktober 2021 beslutat föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att bygga en ny permanent förskola i norra
centralorten (BoU 2021/163). Kommunstyrelsen har inhämtat kompletterande
information från berörda delar av kommunkoncernen och lämnar utifrån det förslag
till beslut enligt ovan.
Det är flera olika värden som ställs mot varandra i frågan om var förskolan ska
placeras. Det argument som i detta tjänsteutlåtande har fått väga tyngst är det som
handlar om den bredare och mer långsiktiga samhällsplaneringen för utveckling av
centralorten.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunchefen och ekonomichefen med kommunens
förvaltningar och bolag.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Sammanfattning av beredningsinstansernas synpunkter:
Barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste prioritering är att förskolan byggs och
att det sker relativt skyndsamt. Därutöver menar förvaltningen att förskolan bör
placeras i anslutning till Slottsskolan F-6. Genom att flera skollokaler placeras nära
varandra går verksamheten att bedriva mer effektivt och flexibelt, och därmed till en
lägre kostnad. Årskullarna kan variera mellan 80 och 130 elever, vilket ställer stora
krav på flexibilitet i lokalerna. En samlad lokalisering skulle också möjliggöra en
integrerad särskola för hela grundskolan, i stället för som idag när dessa elever går i
Katrineholm eller heltid i vanlig klass. Ytterligare ett exempel är att förskolelokaler
skulle kunna användas för fritidshem. Förvaltningen lyfter också fram att en samlad
placering är i enlighet med kommunens strategi för lokalförsörjning, som betonar
vikten av just effektiv och flexibel användning av lokalerna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar en placering i det nya planerade området vid
slottet, på fastigheten Åsen 2:8. För det talar det bredare och mer långsiktiga
perspektivet på samhällsplaneringen för centralorten, eftersom en förskola i
bostadsområdet är attraktivt för de boende och ger en mer blandad bebyggelse. Ett
annat argument är att arbetet med detaljplanen är relativt långt gånget, vilket gör att
förskolan kan tas i bruk snabbare. Att starta ett större arbete med detaljplanering i
området kring Slottsskolan F-6 skulle ge en förskjutning på minst tre år och skulle
dessutom med nuvarande resurser innebära att arbetet med översiktsplanen behöver
pausas under den tiden. Det går som ett alternativ att på kortare tid göra en detaljplan
för ett mindre område mer specifikt för en förskola vid Slottsskolan F-6 men
samhällsplanering bör göras i ett större perspektiv för att bli så bra som möjligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar också för enheten Mat&Måltider. Ur dess
perspektiv bör placeringen vara vid Slottsskolan F-6. Det blir mer resurseffektivt och
det går därmed att driva verksamheten till lägre kostnad. En separat men angränsande
fråga att lösa är att dagens kök för Slottsskolan F-6 inte är anpassat för nuvarande
behov av kapacitet eftersom förskolan egentligen är avsedd att vara fritidshem.
Restaurangen är för liten, vilket gör att elever äter i klassrum.
Vingåkers kommunfastigheter AB kan bygga på båda platserna. Bolaget konstaterar
dock att marken vid alternativet Åsen 2:8 inte ägs av kommunen, vilket kan få
konsekvenser för byggandet. Bolaget menar också att det finns synergier rent
ekonomiskt att bygga förskolan vid Slottsskolan F-6.
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Sörmland vatten och avfall AB lyfter fram att en kapacitetsutredning redan är gjord
genom arbetet med detaljplanen för slottsområdet, vilket innebär at det finns tillgång
till både vatten och spill samt att en plan för omhändertagande av dagvatten. Det som
återstår är att dimensionera upp befintlig servis men det påverkar inte tidplanen för ett
förskolebygge på platsen. I det andra området, vid Slottsskolan F-6 finns befintliga
spill- och vattenledningar som kommer att behöva skyddas eller flyttas. Ingen
kapacitetsutredning är gjord, vilket gör både tidplan och eventuella kostnader för
utbyggnad mer osäkert.

Bakgrund
Barn- och utbildningsförvaltningen har i bifogat tjänsteutlåtande lämnat följande skäl
till varför en ny förskola bör byggas i den norra delen av tätorten:
Det råder brist på förskoleplatser i centralortens norra del. Utöver den nuvarande
bristen förväntas behovet av platser öka i och med bygget av det nya bostadsområde
som planläggs norr om Vingåkersån och som har byggstart under 2022. Det råder
också utrymmesbrist i Slottsskolan F-6 och därför är det av största vikt att Slottets
förskola, som nu är inhyst i lokaler som tillhör Slottsskolan F-6, ges möjlighet att
lämna skolans lokaler.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen menar att redovisningen i föreliggande
tjänsteutlåtande och de bifogade underlagen visar att det finns starka skäl för att bygga
en ny förskola i den norra delen av tätorten.
Det finns två redovisade alternativ för den mer exakta placeringen av förskolan och
båda har goda skäl för sig. Sett ur perspektivet effektiv och flexibel användning av
kommunens lokaler så borde förskolan placeras i anslutning till Slottsskolan F-6.
Förvaltningen menar dock att det avgörande för ett beslut som kommer att gälla under
så lång tid som placeringen av en förskola bör vara det bredare perspektivet för
långsiktig samhällsplanering för centralorten. Av det skälet förordar förvaltningen att
förskolan placeras i det nya detaljplanerade bostadsområdet vid slottet (alternativ 1 i
samhällsplaneringsenhetens bifogade underlag). Den viktigaste nackdelen med det
alternativet är att det blir dyrare för barn- och utbildningsförvaltningen och för
Mat&Måltider. Det är frågor som i bedömningen av placering och i kommande
budgetbeslut bör tas på allvar eftersom verksamheterna redan idag har en verklig
utmaning i att klara att hålla de ekonomiska ramarna.
Ekonomiska konsekvenser
Byggnationen av en ny förskola innebär en investering i Vingåkers
Kommunfastigheter AB. Av handlingarna i ärendet framgår att investeringskostnaden
för en förskola med sex avdelningar beräknas till 32,5 mkr. Finansiering ska ske
genom att bolaget upptar nya lån som kräver utökad kommunal borgen. Upplåningen i
sig medför en ökad skuldsättning för bolaget och kommunkoncernen.
Beslutet innebär en ökad hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden, i
underlagen beräknad till 1.350 tkr per år, varför detta behöver hanteras i kommande
budgetarbete. Beslutet innebär också ett investeringsbehov för barn- och
utbildningsnämnden gällande inventarier med mera till den nya förskolan. Även detta
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tillkommande investeringsbehov behöver hanteras i samband med beslut om
kommunplan med budget. Barn- och utbildningsnämnden behöver hantera det som ett
äskande inför kommunfullmäktiges beslut i juni 2022 om kommunplan med budget
2023 där både drift- och investeringsramar till 2023 ingår.
Påpekas bör också som nämns i avsnitten ovan att i valet av placering av förskolan har
de argument fått väga tyngst som har att göra med den bredare och mer långsiktiga
samhällsplaneringen för centralorten. Rent ekonomiskt vore det andra alternativet,
placering vid Slottsskolan F-6, bättre. En konsekvens av den nu föreslagna
placeringen är också att de brister som finns på den skolan inte tas om hand utan
behöver hanteras för sig.
Utöver byggkostnaderna för den nya förskolan tillkommer kostnader för vaktmästeri,
Mat & Måltider etc. Dessa kostnader kan inte preciseras idag men behöver hanteras i
budgeten för 2023.
I samband med nybyggnationen bör också installation göras av en inkoppling för
portabel reservkraftsanläggning, eftersom det är väsentligt dyrare att åtgärda i
efterhand.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2021,
ärende BOU 2021/163
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, inklusive bilaga från
Vingåkers kommunfastigheter AB och samhällsplaneringsenheten

Beslutet skickas till
Vingåkers kommunfastigheter AB
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Sörmland vatten AB

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.

Byggnation av en ny förskola leder till ökade
kostnader, vilket behöver hanteras i ett
helhetsperspektiv i kommande
budgetprocesser.

En ny förskola ger bättre förutsättningar för
både elever och medarbetare.

En ny förskola bidrar till högre livskvalitet
för elever och medarbetare, och förbättrar
tillgången till kommunal service.

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]"
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Moderna lokaler ger bättre förutsättningar för både
elever och medarbetare

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Moderna lokaler ger bättre arbetsvillkor.

"[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?

Alla de barn som kommer att gå i den nya förskolan.

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 i sig har inga direkta effekter på likvärdiga villkor för barn och
ungdomar.

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

Att prioritera satsningar på nya förskolor är ett steg i att sätta barns och
ungdomars bästa i främsta rummet.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-09-24
Handläggare

My Zinderland
0151-193 95
my.zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2021/163

Beslut om nybyggnation av förskola i norra centralorten
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1.

Barn-och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
bygga en ny permanent förskola med sex avdelningar i norra centralorten.

Sammanfattning av ärendet
Det råder brist på förskoleplatser i centralortens norra del. Utöver den nuvarande
bristen förväntas behovet av platser öka i och med bygget av det nya bostadsområde
som planläggs norr om Vingåkersån och som har byggstart under 2022. Det råder
också utrymmesbrist i Slottsskolan F-6 och därför är det av största vikt att Slottets
förskola, som nu är inhyst i lokaler som tillhör Slottsskolan F-6, ges möjlighet att
lämna skolans lokaler.
Behovet av platser i en ny förskola beräknas uppgå till sex avdelningar. De nuvarande
tillfälliga förskolorna i området kräver fyra avdelningar, och övriga två förväntas möta
det behov det nya bostadsområdet kan skapa.
Den 10 juni 2021 genomfördes ett möte mellan medarbetare från barn- och
utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Vingåkers
kommunfastigheter AB. Även kommunens ekonomichef deltog.
Mötet syftade till att diskutera vilka olika alternativa vägar som är möjliga att ta vid ett
bygge av en ny förskola. Sammansättningen av deltagare i mötet syftade till att få med
flera nödvändiga perspektiv redan från början.
Ekonomiskt perspektiv
Tidigare undersökningar av kostnader för att uppföra en förskola visar att en
permanent förskola skulle vara mer fördelaktig än en modulförskola, ur ett långsiktigt
ekonomiskt perspektiv (BoU § 10/2021, BU 37/2021).
Med utgångspunkten att vi inte har råd med tomma skollokaler och att vi inte kan
lägga ner eller avveckla skolor på grund av barnens varierande ålder, förespråkar barn
och utbildningsförvaltningen flexibla skollokaler. Dessa är möjliga att anpassa mellan
olika verksamheter, exempelvis från förskola till fritidshem och skola, utifrån aktuella
behov.
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Om verksamheter ligger nära varandra kan också personalplanering ske mer effektivt
då man kan samarbeta vid till exempel öppning och stängning, eller då familjer
behöver förlängt öppethållande på grund av obekväma arbetstider.
Även matpersonal och lokalvårdspersonal kan planera mer effektivt och möjligheten
till heltidstjänster ökar.

Verksamhetsnära perspektiv
Antalet barn och elever i förskola och skola varierar över tiden. Det medför att
ålderskullarna ser olika ut och att förskolor och grundskolor belastas ojämnt under
olika perioder.
Om lokalerna ligger i nära anslutning till varandra och planeras utifrån de varierande
barnantalen kan lokalerna användas för förskola, skola och fritidshem efter behov. Att
arbeta i lokaler som utgår från barns, elevers och medarbetares behov är bra
förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla i verksamheten.
Barns trygghet ökar vid övergång mellan förskola och skola då personal och miljö
redan är känd.
Om förskolan placeras i nära anslutning till skolan kan specialsalar för idrott eller
slöjd även utnyttjas av förskolan. Samarbete kan också ske med gemensamma
pedagogiska projekt som till exempel sagoläsning där elever läser för förskolans barn.

Samhällsplaneringsperspektiv
När det gäller placering av en ny förskola har Samhällsplaneringsenheten blivit
ombedd att kommentera den. Enligt enhetens analys är det bättre att placera förskolan
i det nya bostadsområdet som planläggs norr om Vingåkersån på fastigheten Åsen 2:8,
ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Detta beläggs bland annat med att detta skulle
innebära:
• en välintegrerad placering med hänsyn till tätortens befintliga och planerade
struktur.
• att funktioner i det nya området blandas, och detta bidrar till ett större flöde
genom området.
• att förskolan kan bidra till att kanta gaturummet längs Henalavägen med
entréer, öppna upp byggnader mot gatan och inte göra för stora släpp där
gatan kantas av skog och impediment. En förskola i anslutning till
Slottsskolan F-6 anses ur detta perspektiv vara olyckligt, då det blir en ännu
större del av Henalavägen som kantas av slutna fasader och löst definierat
gaturum.
Kommunperspektiv
Den 21 juni 2021 antog Kommunfullmäktige Lokalförsörjningsstrategi 2021–2025
med plan 2021-2022 (KF § 55). Strategin beskriver särskilt vilka vägledande principer
som gäller i Vingåkers kommun, i frågor om lokalförsörjning. Bland annat föreskriver
strategin att:
• samverkan ska ske mellan verksamheter för ökad effektivitet
• lokalbehovet ska samordnas i hela kommunkoncernen
• incitament för lokaleffektiviseringar ska finnas
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen, genom samtal med
medarbetare från ekonomienheten, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunens
fastighetsbolag.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2020 antogs Plan
för strategisk lokalresursplanering Barn- och utbildningsnämnden 2021 (BoU §
98/2020). I planen fastslås bland annat i vilken ordning nödvändiga åtgärder ska
genomföras för att barn och elevers behov ska kunna tillgodoses när det gäller lokaler
i förskola, fritidshem och skola.
De två högst prioriterade åtgärderna är beslutade och under genomförande. Den tredje
punkten i prioriteringslistan berör behovet av att uppföra en förskola i centralortens
norra del. Under våren 2021 fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag av
nämnden att undersöka kostnaderna för att uppföra en modulförskola respektive en
permanent förskola (BoU § 10/2021, BU 37/2021).
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt är att en ny permanent förskola som
inrymmer sex avdelningar bör byggas i norra centralorten. Genom detta kan vi möta
förväntade behov av platser i både förskola och skola.
Förvaltningen anser också att den nya förskolan bör byggas i nära anslutning till
Slottsskolan F-6. Genom detta följer vi de kommunala principerna om samverkan
mellan verksamheter för ökad effektivitet, då att de nya lokalerna är flexibla genom
sin placering.
Ekonomiska konsekvenser
Vingåker kommunfastigheter har lämnat ett underlag till förvaltningen som visar
kostnaderna för nybyggnation av en förskola med 6 avdelningar: 1 350 000 kr/år
Denna summa är en uppskattning och angiven exklusive mervärdeskatt.
Den slutliga kostnaden för nybyggnationen är dock beroende av flera olika variabler
som inte är beslutade i dagsläget, som exempelvis upphandling, villkor, samt
möjligheter till V/A.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030

808

vingaker.se

4 (11)

Barnchecklista
Kostnadsestimat ny förskola norr
Analys Placering av förskola – Norra Vingåkers tätort
Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Vingåkers fastighetsbolag AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vingåkers kommuns ekonomichef

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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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.

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.
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Genom att åtgärda utrymmes- och platsbristen i
förskola och skola i norra centralorten förväntas
utbildningens kvalitet öka.
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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 elever i Slottets förskola, Slottsskolan F-6 och Slottets fritidshem, nu och
i framtiden.

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?
Genom att bygga en ny förskola tillförsäkras barn och elever i norra centralortens
verksamheter samma goda miljö och utrymme som barn och elever i övriga
kommunen.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?
Att åtgärda utrymmes- och platsbrist bedöms vara barns och ungdomars bästa, och
ett beslut enligt detta innebär att sätta barns och ungdomars bästa i främsta
rummet.
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Kostnadsestimat för nybyggnad av Förskola på Norr, Vingåker
Förutsättningar
Nybyggnad av förskola i vinkel i 1 plan med 6 alt 4 avdelningar på Norr. I priset ingår ej ev.
tillfälliga etableringar. Samtliga summor är bedömda och exklusive mervärdeskatt.

Kostnadskalkyl
Byggherrekostnader*
Markarbeten
Byggentreprenad
Utv.mark**
Köp av mark***
Summa prod.kostnad
Hyreskostnad kr/år

6 avdelningar
1 000 000
1 500 000
25 000 000
3 840 000
1 120 000
32 460 000
1 350 000

4 avdelningar
1 000 000
1 050 000
17 500 000
2 560 000
1 120 000
23 230 000
945 000

* Projektledning • Byggledning • Byggkontroll och andra kontroller • Försäkringar •
Fastighetsbildning • Bygglov • Lagfart
** 40 m2/barn X800 kr, normal standard
*** baserat på 8000 m2 á 140 kr/m2

1 (1)
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ANALYS
Datum

2021-08-04
Handläggare

Olle Söderström
0151 – 193 44
olle.soderstrom@vingaker.se

Analys
Placering av förskola - Norra Vingåkers tätort
Sammanfattning av ärendet
En ny förskola med 6 avdelningar behöver byggas i Vingåkers tätort, dels för att
frigöra utrymme i slottsskolan för skolelever samt för att kunna möta ökad efterfrågan
på förskoleplatser.
Samhällsplaneringsenheten har blivit ombedd att kommentera placering av förskolan.
Vingåkershem och BoU har föreslagit en placering(alt.2) men det finns också en
förskola inplanerad i det nya bostadsområdet som planläggs norr om Vingåkersån på
fastigheten Åsen 2:8. Denna analys syftar till att titta på de båda placeringarna utifrån
handboken Botryggt 2030 och ge en bild av konsekvenserna av de båda placeringarna.
Ärendets beredning
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt förslaget med samråd från
tekniska enheten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
BoU sammankallade till ett möte där de ställde frågan om vart ny förskola bör
placeras och där bestämdes att en analys av två olika placeringar ska göras av
Samhällsplaneringsenheten. Alt.1 fanns redan med i planerna för ny detaljplan och
Alt.2 var önskemålet från BoU.
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Kartan visar målpunkter, Alternativ 1 och 2 samt var befintliga förskolor är placerade
idag.
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Analys
Analysen utgår från de riktlinjer som listas i handboken Botryggt 2030
Välintegrerad placering med hänsyn till tätortens befintliga och planerade
struktur.
Alt.1 ligger närmre flera av de målpunkter som finns i Tätorten. Det är aningen närmre
till centrum, badhus och fritidgård samt idrottshall vid Slottsskolan. Henalavägen
bildar dock en barriär mot Slottskolan och säkra övergångar behöver säkerställas för
att integrera Alt.1 med skolområdet. Alt.2 ligger på rätt sida Henalavägen och är på så
sätt starkare integrerad med övriga skolområdet.
Alt.1 blir en integrerad del av det nya bostadsområdet norr om Vingåkersån och får en
direkt närhet till Åparken och Sävstaholms slott och slottspark vilket bör bli en
tillgång för förskolan.
Mix av funktioner
Syftet är här att skapa attraktiva, levande platser med hög social kontroll. Genom att
blanda funktioner i ett område skapas olika målpunkter vilket bidrar till ett större flöde
genom området.
Då Alt.1 är integrerat i det planerade bostadsområdet så har det större möjligheter att
bidra till området. Lekplatsen kan användas av barn som bor intill även när förskolan
är stängd och byggnader kan planeras så att de efter stängning delvis kan användas av
boende intill, t.ex kök och gemensamhetslokal.
Alt.2 blir en del av ett större skolområde med nackdelen att det bildas en allt större
skolenklav där inga bor eller har ärenden. Det gör att området under vissa tider är helt
obefolkat.
Stärka huvudstråk med variation av funktioner och öppna bottenvåningar
I en framtida dragning av Henalavägen vidare norrut är en viktig strategi att kanta
gaturummet med entréer, öppna upp byggnader mot gatan och inte göra för stora släpp
där gatan kantas av skog och impediment(gräsmattor etc.) En utbyggnad av
skolområdet skulle ur detta perspektiv vara olyckligt då det blir en ännu större del av
Henalavägen som kantas av slutna fasader och löst definierat gaturum. En förskola har
begränsningar i hur den kan öppna upp mot ett gaturum och funktionen är allmän men
inte publik. Väljer man ändå att lägga förskolan här bör man tänka igenom så att det är
möjligt och inbjudande för allmänheten att passera igenom området. Stora
skolkomplex blir annars barriärer.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen bedömer att Alt.1 är den bättre placeringen ur ett
samhällsplaneringsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Bilagor
-
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Information i enlighet med ägardirektiv i händelse av
investering överstigande 5 mkr – Kvarteret Smeden
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Vingåkershems information

gällande investering i kvarteret Smeden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för AB Vingåkershem med
38,0 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022 såsom för egen
skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om
214,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
AB Vingåkershem har i enlighet med fastställda ägardirektiv inkommit med
information om att bolaget har för ambition att förtäta bebyggelsen inom kvarteret
Smeden, vilket är i linje med fastställt bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers
kommun. Bolaget uppger att det på befintlig fastighet i kvarteret Smeden finns
utrymme att förtäta bebyggelsen med drygt 20 lägenheter. I enlighet med 10 kap. 3 §
kommunallagen framgår det av bolagsordningen för fastighetsbolagen att fullmäktige
ska kunna ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. I ägardirektiven har större vikt
definierats bland annat som nyinvesteringar som överstiger 5 mkr. Bolaget här därför
inkommit med information i detta ärende för godkännande av kommunfullmäktige.
Bolaget begär, om ärendet tillstyrks, även en utökad borgensram för upptagande av
nya lån med 38,0 mkr. Kommunledningsförvaltningen har tagit del av handlingarna
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner informationen samt utökar befintlig
borgensram med 38,0 mkr. Den totala borgensramen till AB Vingåkershem för år
2022 uppgår därefter till 214,4 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-02
AB Vingåkershem - Information i enlighet med ägardirektiv, händelse av investering
överstigande 5 mkr inkl bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till kommunstyrelsen

2021-12-02
Handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16
Elin.Hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/622

Information i enlighet med ägardirektiv händelse av
investering överstigande 5 mkr – kvarteret Smeden
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att
föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå att
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Vingåkershems information
gällande investering i kvarteret Smeden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för AB Vingåkershem
med 38,0 mkr så att Vingåkers kommun ingår borgen under år 2022 såsom för
egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett högsta
lånebelopp om 214,4 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
1.

Sammanfattning av ärendet
AB Vingåkershem har i enlighet med fastställda ägardirektiv inkommit med
information om att bolaget har för ambition att förtäta bebyggelsen inom kvarteret
Smeden, vilket är i linje med fastställt bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers
kommun. Bolaget uppger att det på befintlig fastighet i kvarteret Smeden finns
utrymme att förtäta bebyggelsen med drygt 20 lägenheter. I enlighet med 10 kap. 3 §
kommunallagen framgår det av bolagsordningen för fastighetsbolagen att fullmäktige
ska kunna ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. I ägardirektiven har större vikt
definierats bland annat som nyinvesteringar som överstiger 5 mkr. Bolaget här därför
inkommit med information i detta ärende för godkännande av kommunfullmäktige.
Bolaget begär, om ärendet tillstyrks, även en utökad borgensram för upptagande av
nya lån med 38,0 mkr. Kommunledningsförvaltningen har tagit del av handlingarna
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner informationen samt utökar befintlig
borgensram med 38,0 mkr. Den totala borgensramen till AB Vingåkershem för år
2022 uppgår därefter till 214,4 mkr.
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Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen. Själva informationsärendet
till kommunfullmäktige är formalia enligt ägardirektiven. Ärendet som sådant då AB
Vingåkershem ska genomföra nybyggnationen kräver avstämning och dialog med
berörda förvaltningar, främst samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
AB Vingåkershem har i enlighet med fastställda ägardirektiv inkommit med
information om att bolaget har för ambition att förtäta bebyggelsen inom kvarteret
Smeden, vilket ingår i planarbetet och är i linje med fastställt bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers kommun. Bolaget uppger att det på befintlig fastighet i
kvarteret Smeden finns utrymme att förtäta bebyggelsen med drygt 20 lägenheter.
Bolaget har projekterat och räknat med ett positivt utslag för bebyggelse. Kalkyl samt
förslag har presenterats för bolagets styrelse 2021-09-14 som i enighet tillstyrkt
förslaget. I enlighet med gällande ägardirektiv ska bolaget informera ägaren vid
ärenden som är av principiell eller större vikt och vid nyinvesteringar som överstiger 5
mkr. Bolaget här därför inkommit med information i detta ärende för godkännande av
kommunfullmäktige. Bolaget begär, om ärendet tillstyrks, även en utökad borgensram
för upptagande av nya lån med 38,0 mkr.

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på att bolaget vill satsa på nybyggnation
och föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
informationen och beslutar om en utökad borgensram med 38,0 mkr i enlighet med
styrelsens begäran.
Kommunledningsförvaltningen poängterar också att informationsärendet i sig inte
kräver avstämning med övriga förvaltningar. Men bolagets arbete med investeringen i
kvarteret Smeden kräver avstämning och dialog med framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser
Byggnationen av nya bostäder i kvarteret Smeden innebär en investering för AB
Vingåkershem. Finansiering ska ske genom upptagande av nya lån med kommunal
borgen. Styrelsen i bolaget har beslutat om att begära en utökning av den befintliga
borgensramen med 38,0 mkr. AB Vingåkershem har för 2022 en befintlig borgensram
på 164,4 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut §110, 2021-11-22. En utökning i
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enlighet med begäran i styrelsebeslutet från bolaget motsvarande 38,0 mkr medför att
den totala kommunala borgensramen uppgår till 214,4 mkr för år 2022.
Upplåningen medför en ökad skuldsättning för bolaget och kommunkoncernen.
Nya och fler bostäder medför ökad inflyttning, vilket i sin tur medför ökade
skatteintäkter för kommunen.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
AB Vingåkershem - Information i enlighet med ägardirektiv händelse av investering
överstigande 5 mkr inkl bilagor

Beslutet skickas till
AB Vingåkershem
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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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.

Byggnation av nya lägenheter bör medföra
inflyttning till kommunen, vilket medför
ökade skatteintäkter.

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.

Nybyggnation bidrar till framtidstro.

Se bilaga Agenda 2030.

825

vingaker.se

5 (11)

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]"

Ändamålsenliga och funktionella bostäder för
kommunens medborgare ger förutsättningar för god
folkhälsa.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Genom nybyggnationen möjliggörs en god
energihushållning och resurseffektiva bostäder.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Kostnadseffektiva bostäder bidrar till god
ekonomisk hushållning och nybyggnation av nya
bostäder visar framtidstro och gynnar
Vingåkersbygden.

828

vingaker.se

8 (11)

Nybyggnation sker på ett modernt och hållbart sätt.

"[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 samt framtida barn i kommunen. Berör samtliga medborgare
genom tillgången till nya bostäder.

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?

Nybyggnation innebär tillgänglighetsanpassning av bostäderna.

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

Nya och fler bostäder ger förbättrad miljö för hälsa och lärande.
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Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förändrad debiteringsform och avgift för
cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet:
-

Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.

-

Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5000 kr.
b) Begagnad cykel – 2500 kr.
c) Redan förskriven cykel -2500 kr.

-

Beslutet gäller från och med 1 april 2022.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående gäller under förutsättning att
övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma
med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och
regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut om
viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen och länets
kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel för brukare
och patienter i länet ska beslut fattas i både regionfullmäktige och
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Au § 20
Protokollsutdrag Sn § 115/2021
Tjänsteutlåtande socialnämnden
Protokollsutdrag § 23/2021- Region Sörmland
Tjänsteutlåtande Region Sörmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet
Arbetsutskottets beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förändrad debiteringsform och avgift för
cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet:
Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den I april 2022.
Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel - 5000 kr.
b) Begagnad cykel - 2500 kr.
c) Redan förskriven cykel -2500 kr.
Beslutet gäller från och med 1 april 2022.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående gäller under förutsättning att
övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma
med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) far kommuner och regioner ta ut en
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och
regioner enligt 5 kap. 1 §kommunallagen.Det är fullmäktige som ska fatta beslut om
viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen och länets
kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel för brukare
och patienter i länet ska beslut fattas i både regionfullmäktige och
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Charlotte Prennfors (M) gör ett tilläggsyrkande, att beslutet gäller under förutsättning
att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer följande propositionsordning. Först tar arbetsutskottet ställning till
förslag till beslut och därefter Charlotte Prennfors tilläggsyrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande finner att arbetsutskottet beviljar tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag
Tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag
Tjänsteutlåtande

Justerandes sign

Sn § 115/2021
socialnämnden
§ 23/2021- Region Sörmland
Region Sörmland

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

.
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~

Vingåkers
kommun

2022-01-11

Tid och plats
Tisdagen den 11 januari 2022, kl. 09:00-12:40 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker samt via Teams

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Anneli Bengtsson (S) ordf.
Robert Skoglund (S)
Charlotte Prennfors (M) §§ 6 - 25
Anna Lejon tjänstg. ers §§ 1 - 5

1ng-Mari Frössevi (C)
Lennart Andersson (KO)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Josefin Frank, sekreterare
Nellie Jonasson, sekreterare
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsstrateg §§ 1-4
Kristin Vettorato, Leader Södermanland §§1-5

Deltagande på distans
Anna Lejon (M), Kristin Vettorato, Susanna Oom Samuelsson

Paragrafer
Protokollet är justerat

"·
._.,

1- 25
2022-01-17

Sekreterare
Josefin Frank

Ordförande
Anneli Bengtsson

Justerare §§ 1-5
Anna Lejon

Justerande §§ 6-25
Charlotte Prennfors

841

, ,_;·
!.
,"

vingaker.se

'

Kommunstyrelsens arbetsutskott

.,

2
(28)

2021-01-11

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Datum för anslagsuppsättande

2022-01-19

Datum för anslagsnedtagande

2022-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Josefin Frank

J usterandes sign

'\:,

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

I.·

'

Utdrags bestyrkande
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Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-13

Sn § 115

149(158)

SN 2021/290

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Socialnämndens beslut
1.

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förändrad
debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet:
Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel - 5000 kr
b) Begagnad cykel - 2500 kr
c) Redan förskriven cykel - 2500 kr
Beslutet gäller från och med I april 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig bakom
förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma med
frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en avgift
för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i ärenden av
principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och regioner enligt 5
kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut om viktiga
ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen och länets
kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel för brukare
och patienter i länet ska beslut fattas i både regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-15 med tillhörande bilagor
Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, § 23/21
Tjänsteutlåtande från region Sörmland, 2021-10-29

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-13

134 (158)

Tid och plats
Måndagen den 13 december 2021 kl. 13 .15-17.25 i Stora salen i Åbrogården, Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (- ), vice ordförande
Inger Lindfors (S)
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredal (S)
Marika Björkdal (M)
Louise Karlsson (SO)

Daniel Helmersson (S)
Tor-Leif Thuresson (S)
Leif Svensson (V)

Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Annica Pettersson, IFO-chef, §§ I 02-104
Jonas Smedbäck, MAS, §§ I 02-108
Annelie Bengtsson, kommunalråd,§§ 102-106

Paragrafer

102-119
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Sekreterare
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.
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-13

Datum för anslagsuppsättande

2021-12-14

Datum för anslagsnedtagande

2022-01-05
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-11-15
Handläggare

Britt-Marie Svedenberg
britt-marie.svedenberg@vingaker.se
Diarienummer

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta likalydande beslut om
förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet:
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5000 kr
b) Begagnad cykel – 2500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2500 kr
3. Beslutet gäller från och med 1 april 2022.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens
förslag till regionfullmäktiges beslut
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5000 kr
b) Begagnad cykel – 2500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2500 kr
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3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrad
debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet före
den 1 april 2022 då beslutet föreslås träda ikraft.
4. Beslutet gäller från och med 1 april 2022.

Ärendets beredning
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma
med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och
regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut om
viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen och länets
kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel för brukare
och patienter i länet ska beslut fattas i både regionfullmäktige och
kommunfullmäktige.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet med
funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda
hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller
försäljningshjälpmedel.
Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med synnedsättning,
tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel innebär att patienten
hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för reparationer, leveranser och
förvaring. I samband med uthyrningen informeras patienten om regler, ansvar och
förutsättningar för lånet.
Aktuellt förslag
Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin cykel. Det
innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda erbjuds patienten att
betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny cykel eller 2 500 kr för en
begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till patienten.
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av förskrivna
cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den subventionerade
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summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna som får en cykel
förskriven.
Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning föreslås
gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år ett erbjudande
om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt återlämna sin cykel till
Hjälpmedelscentralen senast 1 januari det år hen fyller 20 år.
Förvaltningens ståndpunkt
Att följa nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag kring förändrad
debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar.
Ekonomiska konsekvenser
I enlighet med förslaget.
Avgift
Enligt förslag om förändrad debiteringsform.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Britt-Marie Svedenberg
Tf Socialchef
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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.

Den förändrade debiteringsformen förväntas
inte innebära en ökad kostnad för cyklar i
denna kategori

Likställighet mellan individer i behov av
cykel som hjälpmedel

Likställighet mellan individer i behov av
cykel som hjälpmedel

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]"

En likställighet uppnås mellan individer i behov av
cykel som hjälpmedel
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"[Klicka och skriv]"

En likställighet uppnås mellan individer i behov av
cykel som hjälpmedel

"[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]"

854

vingaker.se

10 (10
)

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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§ 23/21 Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå
för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet

Diarienummer: NSV21-0024
Behandlat av

Mötesdatum

Arendenr

l Nämnden för samverkan kring

2021-10-29

§ 23/21

socialtjänst och vård

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till
regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut
l. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försälj ningshjälpmedel från och med den l april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas

enligt följande:
a) Ny cykel - 5000 lab) Begagnad cykel - 2500 kr
c) Redan förskriven cykel - 2500 kr
3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om

förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet före den l april 2022 då beslutet
föreslås träda ikraft.

4. Beslutet gäller från och med l april 2022.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
5. Paragrafen förklaras omedelbart j usterad.

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition
och finner att det bifalls.

Ärende
Bakgrund
Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet med
fLinktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda

hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller
försäljningshjälpmedel.
Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med

synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras
patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet.
Aktuellt förslag

Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen
försälj ningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin cykel.

Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda erbjuds
patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny cykel eller
2 500 la- för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till
patienten.

För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försälj ningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den
subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna
som får en cykel förskriven.

Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning
föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år
ett erbjudande om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt

återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast l januari det år hen fyller 20
år.

Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar
Ny cykel - 5000 toBegagnad cykel - 2500 kr
Redan försh-ivna cyklar - 2500 kr

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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Ärendets beredning och beslut
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma
med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en

avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och
regioner enligt 5 kap. l § kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut
om viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen
och länets kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av

hjälpmedel för brukare och patienter i länet ska beslut fattas i både
regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
Omvärldsbevakning
Flera regioner tillhandahåller cyklar i sortimentet endast för barn. Fem regioner
tillhandahåller cyklar för både barn och vuxna. Flera regioner har en struktur där
patienten övertar ägandet av cykeln, antingen i samband med utprovning av
cykeln, eller när barnet blir vuxet. Processen och patientens kostnad ser olika ut i
de olika regionerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-05
Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Hj älpmedelscentralen

Akten

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

28
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2022/4

Policy för fordon
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar fordonspolicy för Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en
Fordonspolicy efter revisorernas granskning av fordonshanteringen av kommunens
bilar, då kommunen saknar en policy vad gäller fordon. Den fordonspolicy som nu
tagits fram uttrycker Vingåker kommuns viljeinriktning vad gäller anskaffning,
användandet och avvecklingen av fordon i Vingåker kommuns verksamheter.
Fordonspolicyn ska omfatta samtliga fordon inom Vingåker kommuns verksamheter
samt anställda och förtroendevalda som använder fordonen.
Syftet med fordonspolicyn är att den ska bidra till ett hållbart transportsystem och
minskad klimatpåverkan. Målsättningen är att Vingåker kommuns tjänsteresor samt
person- och godstransporter ska ske med god ekonomi, arbetsmiljö och trafiksäkerhet
samt med minimerad miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-01-03
Förslag till fordonspolicy

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-01-03
Handläggare

Viveka Wernqvist
Viveka.wernqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS 2022/4

Fordonspolicy för Vingåker kommun
Förslag till beslut
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå
att
1. Kommmunfullmäktige antar fordonspolicy för Vingåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en Fordonspolicy efter
revisorernas granskning av fordonshanteringen av kommunens bilar, då kommunen saknar en policy
vad gäller fordon. Den fordonspolicy som nu tagits fram uttrycker Vingåker kommuns viljeinriktning
vad gäller anskaffning, användandet och avvecklingen av fordon i Vingåker kommuns verksamheter.
Fordonspolicyn ska omfatta samtliga fordon inom Vingåker kommuns verksamheter samt anställda
och förtroendevalda som använder fordonen.
Syftet med fordonspolicyn är att den ska bidra till ett hållbart transportsystem och minskad
klimatpåverkan. Målsättningen är att Vingåker kommuns tjänsteresor samt person- och
godstransporter ska ske med god ekonomi, arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt med minimerad
miljöpåverkan.
Vingåker kommun ska arbeta för att minimera kostnaden för införskaffning, innehavande och
avyttring av fordon samt samtidigt maximera nyttan av kommunens fordon. Genom ett effektivt
handhavande kan ovanstående uppnås samtidigt som kommunens ekonomi kopplat till fordonsinnehav
i ett längre perspektiv förbättras. Alla fordon ska även utrustas med körjournal för att få en förenklad
möjlighet till rapportering och redovisning av resor och utsläpp som kommun är ålagd att redovisa till
olika instanser, bland annat Skatteverket. Körjournalen gör det också möjligt att bland annat
kontrollera att fordonen endast används för respektive verksamhets behov och inte för privat bruk.
Kopplat till fordonspolicyn finns även förslag till riktlinjer framtagna. Riktlinjerna är ett
tjänstemannaunderlag vars syfte är att exemplifiera och tydliggöra medarbetarnas och
verksamheternas arbete utifrån denna policy för att uppnå de uppsatta viljeinriktningarna.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
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☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Fordonspolicyn har tagits fram med hjälp av tekniska enheten som har lämnat både förslag och
synpunkter på upplägget, då det administrativa ansvaret för samordning och hantering av kommunens
fordonspark ska ligga hos dem.

Bakgrund
Kultur-och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en Fordonspolicy efter
revisorernas granskning av fordonshanteringen av kommunens bilar, då kommunen saknar en policy
vad gäller fordon. Kommunen behöver samordna den kommunala fordonshanteringen och som ett led
i detta har förslag på ny policy för fordon tagits fram i syfte att reglera anskaffning, användande och
avveckling av fordon i Vingåker kommuns verksamheter. Person- och godstransporter som sker med
kommunens fordon ska ske med god ekonomi, minimerad miljöpåverkan samt god och förbättrad
arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Kopplat till fordonspolicyn har även förslag till riktlinjer tagits fram.
Riktlinjerna är ett tjänstemannaunderlag vars syfte är att exemplifiera och tydliggöra medarbetarnas
och verksamheternas arbete utifrån denna policy för att uppnå de uppsatta viljeinriktningarna.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har gjort bedömningen att fordonspolicyn bör hållas kort och saklig. Det ska samtidigt
vara ett styrdokument som uttrycker Vingåker kommuns förhållningssättet vad gäller anskaffning,
användning och avveckling av fordon kopplat till trafiksäkerhet och klimatpåverkan. Kultur- och
samhällsförvaltningens ståndpunkt är att kommunen antar fordonspolicyn så att kommunen och dess
verksamheter har gemensamma riktlinjer att förhålla sig till vad gäller kommunens fordon och dess
användning.

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att mäta de ekonomiska konsekvenserna av ett beslut som detta. Ambitionsnivån gällande
säkerhet och miljö kan innebära ökade kostnader vid nyanskaffande av fordon. Införandet av
körjournaler och nya rutiner innebär också en ökad kostnad initialt, men kan förhoppningsvis långsikt
leda till en förbättring av kommunens ekonomi.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag till Fordonspolicy
Riktlinjer till fordonpolicyn
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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
Beslutet kommer på långsikt leda till en
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst 1 förbättring av kommunens ekonomi kopplat till
procent av skatteintäkter och
kommunens fordon.
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 Beslutet bidrar till en minskad
och genomförandet av minst ett miljöpåverkan.
av de 17 hållbarhetsmålen i
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.

Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

I ett längre perspektiv bidrar policyn till ett
bättre klimat som i sin tur bidrar till en bättre
hälsa i och med en renare luft.

Sidbrytning
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Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

Fordonspolicyn ska se till att kommunen
fordonshantering sker på ett hållbart sätt.
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Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

Fordonspolicyn ska bidra till en minskad
miljöpåverkan och därmed bidra till mer
hållbara samhällen.
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Påverkas inte av beslutet

Fordonspolicyns syfte är att försäkra att
fordonshanteringen i kommunen bidrar till en
minskad miljöpåverkan.

Påverkas inte av beslutet

Påverkas inte av beslutet

866

Påverkas inte av beslutet

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 X Nej
Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:

Indirekt kommer fordonspolicyn bidra till en bättre miljö även
för barnen.
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 X
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 X
På vilket sätt?

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

Indirekt i ett längre perspektiv påverkas barnens framtid av beslutet. En
fordonspolicy ser till att kommunen satsar på miljön vilket ska bidra till en
minskad miljöpåverkan.
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Fordonspolicy
1. Syfte
Fordonspolicyn ska ge en viljeinriktning för anskaffning, användandet och avvecklingen av fordon i
Vingåker kommuns verksamheter. Person- och godstransporter som sker med kommunens fordon ska
ske med god ekonomi, minimerad miljöpåverkan samt god och förbättrad arbetsmiljö och
trafiksäkerhet.
Policyn omfattar samtliga fordon inom Vingåker kommuns verksamheter samt anställda och
förtroendevalda som använder fordonen.
Policyn är också ett uttryck för att medarbetare och förtroendevalda i kommunen förväntas uppträda
som representanter för en miljömässigt hållbar samhällsutveckling
Policyn gäller inte för resor till och från arbetet, inte heller förtroendevaldas resor till och från
sammanträden/förrättningar inom kommunen.

2. Målsättning
Vingåker kommuns tjänsteresor samt person- och godstransporter ska ske med god ekonomi,
arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt med minimerad miljöpåverkan.

3. Grundprinciper för Vingåker kommuns fordon
Grundprinciperna ska ge en vägledning i fordonshanteringen gällande
•

Säkerhet och trygghet.

•

Långsiktig hållbarhet.

•

Effektivt handhavande av fordon.

3.1 Säkerhet och trygghet
Vingåker kommun lägger stor vikt vid arbetsmiljö och trafiksäkerhet i samband med persontransporter
i kommunens verksamheter. Samtliga fordon som Vingåker kommun äger eller leasar ska vara trygga
och trafiksäkra. Kraven ska följa utvecklingen i takt med den tekniska utvecklingen samt förändringar i
Trafiklagstiftningen.
Anställda i Vingåker kommun som framför kommunens fordon ska vara ett föredöme i trafiken gällande
lag- och regelefterföljelse, miljömedvetenhet samt beteende gentemot medtrafikanter.
För att säkerställa tryggheten och säkerheten ska följande punkter tas i beaktande av Vingåker kommuns
verksamheter:
4
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•

Vid nyanskaffning ska kraven på trafiksäkerhet vara anpassade till fordonets förväntade
användningsområde.

•

Vid nyanskaffning beakta arbetsmiljön vid kravställningen.

•

Vid nyanskaffning ska alkolås eller alkoskåp installeras.

•

Avyttra äldre fordon som inte bedöms vara trafiksäkra.

3.2 Långsiktig hållbarhet
Vingåker kommunen arbetar med de nationella målen i agenda 2030 och strävar efter att ha en fossilfri
fordonspark år 2030 och ska bland annat genom anskaffningen av fordon verka för ett hållbart
transportsystem.
Vingåker kommun vill vara ett föredöme inom miljöarbetet och de krav som ställs kommer successivt
att skärpas i takt med den tekniska utvecklingen och förändringar inom miljölagstiftningen.
Det görs genom:
•

Miljöanpassade fordon ska prioriteras för att minimera den miljöpåverkan som uppstår genom
fordonstransporter i kommunens verksamheter.

•

Vid nyanskaffning av personbilar ska Vingåker kommun välja bilmodeller som är
miljöbilsklassade enligt senaste definitionen om möjligt, utifrån fordonets användningsområde.

•

Vid nyanskaffning av fordon välja modeller som kan drivas på fossilbränslefria drivmedel givet
att laddnings- eller tankningsmöjligheter finns i närområdet och det är lämpligt utifrån fordonets
användningsområde.

•

En successiv anpassning av kommunens nuvarande fordonspark ska eftersträvas i enlighet med
detta dokument.

3.2.1 Tjänsteresor
Anställda och förtroendevalda i Vingåkers kommun förväntas göra hållbara val när så är möjligt. Det
innebär bland annat att transporter i samband med tjänsteärenden i så hög grad som möjligt görs till fots
eller med cykel.
Vid val av färdmedel ska en sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, säkerhet och tidsåtgång göras.
Generellt gäller följande prioriteringsordning:
1. Nyttja digitala möjligheter till resfria möten.
2. Om avståndet tillåter - gå eller cykla. Använd cykelhjälm.
3. Res kollektivt med tåg eller buss.
4. Res med tjänstebil från verksamhet eller bilpool. Samåk gärna.
5. Privatägd personbil får endast användas i undantagsfall.
5
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3.3 Effektivt handhavande av fordon
Vingåker kommun ska arbeta för att minimera kostnaden för införskaffning, innehavande och avyttring
av fordon samt samtidigt maximera nyttan av kommunens fordon. Genom ett effektivt handhavande
kan ovanstående uppnås samtidigt som kommunens ekonomi kopplat till fordonsinnehav i ett längre
perspektiv förbättras.
All kommunens fordon kommer att utrustas med elektronisk körjournal för att möjliggöra att Tekniska
enheten som driftansvariga för fordonsflottan kan:
•

Kontrollera att fordonet bara används för verksamhetens behov.

•

Underlätta för planering och genomförande av utbyte och service av fordon.

•

Få tillgång till underlag för kostnadsuppföljning.

•

Få en förenklad möjlighet till rapportering och redovisning av resor och utsläpp som kommun
är ålagd att redovisa till olika instanser, bland annat Skatteverket.

•

Förarna av fordonen får även en säkrare arbetsmiljö då det går att spåra upp var en bil befinner
sig vid till exempel en olycka med hjälp av körjournalen.

För att maximera nyttan ska följande punkter tas i beaktning av Vingåker kommuns verksamheter:
•

Ruttoptimering för att minska färdtiden samt kostnaden för drivmedel.

•

Undersöka verksamhetens nyttjandegrad av fordon för att maximera nyttan och minimera
antalet fordon.

•

Alla kommunens fordon och maskiner ska vara försedda med dekaler med kommunvapen,
objektnummer och därmed vara ett synligt varumärke utåt. Övriga dekaler och märkning
ansvarar kommunikationsenheten för, till exempel ”Smart landsbygd”.

•

Fordon inom verksamheter som bedöms vara känsliga (exempelvis av sekretesskäl) ska inte
märkas med kommunlogotyp och/eller dekorelement och det är upp till varje verksamhetschef
att göra den bedömningen.

•

Tjänstefordon får inte användas till privat bruk. Undantag kan göras under särskilda
omständigheter,
exempelvis
vid
jourtjänstgöring.
Undantag
beviljas
av
verksamhetschef/arbetsledare.

•

Vingåker kommuns tjänstefordon ska rutinmässigt vårdas under leasingtiden.

6
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4. Ekonomi
Vingåkers kommun är, såsom juridisk person, ägare till kommunens fordon. Kostnader för fordon
tillfaller den förvaltning som använder fordonet. Grunden är att respektive verksamhet ska bära sina
kostnader för sina bilar där tekniska enheten utför skötsel och administration.
Ansvarig chef attesterar alla fakturor som har med fordonets objektnummer att göra. Förvaltningen som
nyttjar de bokningsbara fordonen blir debiterad efter fastställd kilometerkostnad.

5. Datahantering
•

De elektroniska körjournalernas data administreras endast av Tekniska enheten (ska fler ha
tillgång till körjournal?) för att samordna och optimera fordonsflottan.

•

Årlig statistik av körsträcka och bränsleanvändning tas fram per fordon och förvaltning och
enskilda sträckor slås då ihop.

•

Bokningsbara fordon debiteras rätt körsträcka utifrån elektronisk körjournal och
användare/förvaltning. Data för dessa ändamål administreras av Tekniska enheten och de
enskilda resorna sparas endast under ett kvartal för att sedan slås samman till en daglig summa
för statistik.

•

Nyanställd personal informeras om att kommunen har elektroniska fordonssystem och hur data
lagras.

6. Ansvar och uppföljning
Det administrativa ansvaret för samordning och hantering av kommunens fordonspark ligger på den
tekniska enheten. Tekniska enheten ansvarar för att upphandlade fordon möter användarnas behov samt
överensstämmer med kommunens säkerhets- och miljökrav för fordon enligt dessa riktlinjer. De
ansvarar även för drift- och underhåll. Detta beskrivs mer i riktlinjerna för fordonspolicyn som tydliggör
medarbetarnas och verksamheternas arbete utifrån denna policy.
Samtliga chefer ansvarar för att förankra policyn och dess riktlinjer i sin verksamhet på sådant sätt att
de efterlevs. Samtliga medarbetare ansvarar för att fordonspolicyn och dess riktlinjer följs. I riktlinjerna
beskrivs även det ansvar man har som förare.
Det är också lämpligt att årligen ha en dialog med verksamheterna kring policyn och dess innehåll, inte
minst för att säkerställa att chefer och medarbetare har den kunskap som krävs för att kunna följa
policyn, men även för att på detta sätt få information kring verksamheternas behov, vilket i sin tur kan
föranleda en revidering av policyn.
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1. Riktlinjer för anskaffning och användning av fordon
för Vingåkers kommun
I dessa riktlinjer tydliggörs tjänstemännens och verksamheternas arbete utifrån
kommunens fordonspolicy. Dessa riktlinjer omfattar samtliga fordon inom
Vingåker kommuns verksamheter samt anställda och förtroendevalda som
använder fordonen.
Fordonspolicyn ska ge en viljeinriktning för anskaffning, användandet och
avvecklingen av fordon i Vingåker kommuns verksamheter. Person- och
godstransporter som sker med kommunens fordon ska ske med god ekonomi,
minimerad miljöpåverkan samt god och förbättrad arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Riktlinjerna ska istället fungera som anvisningar för hur fordonspolicyn tillämpas
och uppnås. Vad som menas med driftfordon, hur inköp och avveckling går till
samt instruktioner för fordonens användning och ansvarsfrågan.
Sist i detta dokument redovisas även en kravspecifikation för nya driftfordon i
Vingåker kommun.

1.1

Driftfordon

Med driftfordon avses av kommunen ägda eller leasade fordon med en totalvikt
om maximalt 3,5 ton.
Driftfordon tillhandahålls av Tekniska enheten för tjänstekörning. Fordonen
används av behörig personal med giltigt körkort för att transportera personer
samt erforderlig utrustning till och från olika förrättningar.
Driftfordonet ska vara lämpligt såväl utifrån kommunens som utifrån
verksamhetens behov. Som driftfordon godkänns endast bilar av typ svarande
mot särskild kravspecifikation enligt dessa riktlinjer.
1.2

Inköp och avveckling

Vid inköp av driftfordon och fordonsrelaterade tjänster ska kommunens ramavtal,
eller motsvarande användas.
Tekniska enheten ansvarar för upprättande av samtliga avtal avseende driftfordon
inklusive samtliga kommersiella kontakter. Tekniska enheten ska i största möjliga
mån nyttja den övriga kompetens som finns inom kommunen, exempelvis inom
inköpsorganisationen.
Löpande avrop och avyttring av driftfordon, liksom fordonsrelaterade tjänster och
löpande driftmässiga leverantörskontakter hanteras av Tekniska enheten.
878
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Driftfordon leasas:
• Personbilar 3 + 1 år med serviceavtal 3 år.
• Transportbilar /minibuss 5 + 1 år med serviceavtal 5år.
För att ett driftfordon ska avropas bör verksamheten köra minst 1000mil om året
för att vara kostnadseffektivt. Annars bör man använda sig av bilpoolen.
Vingåker kommun har möjlighet att återlämna fordonen som leasas till
återförsäljaren eller säljas genom kommissionsavtal.

2. Instruktioner för användning av Vingåker kommuns
driftfordon
2.1Fordonsanvändning
Kommunens fordon får enbart användas vid tjänsteutövning och av person
anställd av Vingåkers kommun eller av person med anställningslika förhållanden
som har tecknat särskild förbindelse.
Under icke arbetstid ska fordonen vara uppställda på tjänstestället. Undantag kan
göras under särskilda omständigheter, exempelvis vid jourtjänstgöring. Undantag
beviljas av närmsta chef.
2.2 Drivmedel och tankning
För inköp av drivmedel, olja, kemiska och tekniska produkter samt tvätt av
fordon finns drivmedelskort kopplat till fordonet. Ramavtal är tecknat med
drivmedelsbolag
Bränslekort får inte användas till annat fordon och bränslet konteras på
objektnumret för att kunna följas upp. Kvitto efter tankning ska sparas.
Fordon avsett att drivas med förnyelsebart bränsle ska endast i undantagsfall och
om särskilda skäl finns, tankas med annat bränsle.
2.3 Försäkring
Kommunens fordon är helförsäkrade genom vagnskadegaranti eller genom
kommunens fordonsförsäkring.
Blankett för skaderapportering ska förvaras i fordonet. Vid inträffad skada ska
skaderapport alltid skrivas. Om motpart finns ska dennes identitet klarläggas,
exempelvis genom registreringsnummer eller personnummer.

879

vingaker.se

5 (8)

Olycksfall med personskada rapporteras alltid till polis. Enligt gällande regler och
tillbud med personskada eller möjlig personskada rapporteras till
Arbetsmiljöverket (AV). Detta ska ske enligt särskilda regler.
Vid stöld ersätts inte privata ägodelar som förvaras i fordonet. Om detta skulle
ske är det den privata försäkringen som gäller.
2.4 Böter
Böter för trafikförseelse, felparkeringsavgift med mera betalas av föraren.
2.5 Vingåker kommuns ansvar
Vingåker kommun ansvarar för att ett försäkringsskydd garanteras alla som kör
fordon på uppdrag av kommunen.
Vingåker kommun ska se till att anställda och övriga som genomför transporter i
kommunens regi erhåller information om miljö- och säkerhetstänkande,
exempelvis sparsam körning och trafiksäkerhet.
I de fall föraren i sin befattning i kommunen regelbundet använder så kallad
minibuss för persontransporter ska föraren, på kommunens bekostnad, genomgå
särskild körsäkerhetsutbildning.
2.6 Driftansvarig på Tekniska enhetens ansvar
•
•
•
•
•
•

Fordon ska tvättas ut- och invändigt en gång per månad. Vid oftare behov
kan förare/verksamhet tvätta bilen i automattvätten vid OKQ8
Fordon ska alltid se rena och för kommunen representativa ut.
Service sker i enlighet med leverantörsavtal och efter information från
driftansvarig.
Nödvändiga reparationer utöver planerad service beslutas av driftansvarig.
Vid inköp och behov av kompletterande utrustning ska driftansvarig
kontaktas.
Anskaffning av nya däck, däckbyte samt förvaring ska ske genom
kommunens driftansvarig.

Ersättningsbil tillhandahålls vid stillestånd via driftansvarig. Finns ingen bil
tillgänglig i kommunens fordonspark tillhandahålls ersättningsbil av hyrbil enligt
försäkringsbolaget.
2.7 Föraransvar
Föraren som kör ett fordon för Vingåker kommun ska följa lagar och regler i
trafiken, kommunens krav på säkerhet och miljö samt vara ett föredöme i trafiken.
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Föraren ska se till att ha körkort och den behörighet som krävs för respektive
fordon.
Föraren ska inte vara alkohol- eller drogpåverkad. Vid användande av medicin ska
föreskrifter från ordinerande läkare respektive tillverkande företag följas.
Föraren ska undvika att köra uttröttad.
Föraren ska inte använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning
under färd såvida inte handsfreeutrustning används. Föraren ska helst sträva efter
att stanna bilen vid telefonsamtal.
Vid arbete på väg eller vid väg bära varselkläder eller annan av arbetsgivaren
tillhandahållen utrustning.
Föraren ska i övrigt se till att:

•
•
•
•
•
•
•
•

Samtliga personer i fordonet använder säkerhetsbälte, inställt och anpassat
på ett korrekt sätt.
Respektera gällande trafikregler och anpassa hastigheten till rådande
trafikförhållanden.
Hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till framförvarande fordon och hålla
god uppsikt över bakomvarande trafik.
Planera sin körning avseende vägval, tid och i övrigt vidtaga åtgärder som
minskar bränsleförbrukningen och därigenom miljöbelastningen.
Vårda fordonet samt rapportera skador till driftansvarig på Tekniska
enheten.
Fordon ska inuti, inklusive bagageutrymme, vara städat på löst material
efter arbetspassets eller den individuella resans slut.
Vid transport av barn ska lämplig skyddsutrustning finnas (babyskydd,
bakåtvänd bilbarnstol eller bältesstol/bälteskudde)
Av hälsoskäl får rökning och djur inte förekomma i kommunens fordon.

2.8 Skada eller fel på fordon
Föraren ska vid början och avslut av arbetspass, eller individuell resa, kontrollera
fordonet för att upptäcka skador och övriga fel, som exempelvis plåtskador,
indikation på instrumentpanel med mera.
Vid skador ska de alltid anmälas till kommunens försäkringsbolag och
driftansvarig, även om de är av mindre karaktär som inte kräver omedelbar åtgärd.
Blankett för skaderapportering ska förvaras fordonet.
Vid inträffad skada ska skaderapport alltid skrivas, undertecknas och skickas in.
Om motpart finns är det viktigt att dennes identitet klarläggs (personnummer,
registreringsnummer mm).
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All åverkan på kommunens egendom ska polisanmälas. En skadeanmälan ska
också göras till försäkringsbolaget.
2.9 Tillbud
Olycka med personskada/viltolycka ska alltid rapporteras till polis.
Tillbud med personskada eller möjlig personskada rapporteras enligt särskild rutin
till Arbetsmiljöverket.

3. Kravspecifikation för nya driftfordon i Vingåker
kommun
3.1 Upphandling
Inköp av fordon/maskiner ska ske i enlighet med kommunens fordonspolicy. I
begreppet inköp av fordon innefattas även finansiering via leasing (finansiell).
Tekniska enheten upphandlar i samarbete med kommunens
upphandlingssamordnare.
I samråd mellan Tekniska enheten och driftansvarig från varje verksamhet tas en
lämplig fordonstyp fram efter en analys av verksamheternas behov med hänsyn till
funktion, säkerhets- och miljökrav i enlighet med denna policy.
Med driftfordon avses fordon med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Fordon i
högre viktklassomfattas inte av denna kravspecifikation
Vid anskaffning ska fordon med minsta miljöpåverkan väljas om fordonet i övrigt
uppfyller samtliga krav enligt kravspecifikation.
Anskaffning av fordon kräver säkerhetsnivå enligt Euro NCAP motsvarande
minst fem stjärnor för personbilar och fyra stjärnor för SUV samt lätta lastbilar.
3.1 Utrustning som erhålls vid anskaffning
•

•
•
•
•

Trafiksäkerheten tillsammans med miljösynpunkt ska komma i första
hand vid anskaffning av däck.
• Automat /Manuell
• Alkolås eller alkoskåp för förvaring av bilnycklar.
• AC
• Ha bältespåminnare
• Elektrisk motorvärmare med kontakt på utsidan av fordonet och
grenkontakt för kupévärmare
Radio med handsfree och RDS-funktion
Förarmiljön ska ergonomiskt gå att anpassa till föraren
Vinterdäck dubbade
ABS-bromsar
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Parkeringssensorer (minst bak)
3st nycklar

3.2 Övrig utrustning som erhålls vid anskaffning
Övrig fast utrustning beställs av Tekniska enheten och i samråd med driftansvarig
från varje verksamhet.
• Kan vara exempelvis:
• Dragkrok
• Extraljus
• Fyrhjulsdrift
• Last bågar-/räcke
• GPS
• Läderklädsel
• Stänkskydd vid samtliga hjulhus
Övrig lös extrautrustning införskaffas av Tekniska enheten
• Första hjälpen-kit, reflexväst och is-skrapa/borste, skyffel.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2021/8

Redovisning av medborgarförslag som inte
besvarats andra halvåret 2021
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade. För närvarande är tre medborgarförslag obesvarade och det finns två
inkomna medborgarförslag som ännu inte väckts i kommunfullmäktige och därför inte
finns med på listan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-17
Redovisning 2021-12-17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-17
Handläggare

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

KS 2022/8

Redovisning av medborgarförslag som inte
besvarats andra halvåret 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de medborgarförslag som ännu inte är
besvarade. För närvarande är tre medborgarförslag obesvarade och det finns två
inkomna medborgarförslag som ännu inte väckts i kommunfullmäktige och därför inte
finns med på listan.
Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning 2021-12-17
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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.

Beslutet bedöms inte påverka

Beslutet bedöms inte påverka

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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.

Beslutet bedöms inte påverka.
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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?

892

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 2021-12-17
Dnr

Medborgarförslag

KS
2018/569,
2018/658
KS 2021/
301

Medborgarförslag om rastgård vid Folkets
park x 2
Medborgarförslag om åtgärder för att
förbättra trafiksituationen på Skolgatan

Remissinstans
Klf

Väckt i Kf

Förslagsställare

Kommentar

2018-12-18

Isabella Lundgren
Lena Henriksson

Tas upp i KF 2022

KoS

2021- 06-21

Friedrich Gatzen
med flera

Tas upp i KF 2022
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2022/9

Redovisning av motioner som inte besvarats andra
halvåret 2021
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är
besvarade. För närvarande är 6 motioner obesvarade.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-17
Redovisning 2021-12-17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-12-17
Handläggare

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

KS 2022/9

Redovisning av motioner som inte besvarats andra
halvåret 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att
1. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger om året ska förvaltningen redovisa de motioner som ännu inte är
besvarade. För närvarande är 6 motioner obesvarade.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Redovisning 2021-12-17
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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.

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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

Beslutet bedöms inte påverka.

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.

Beslutet bedöms inte påverka.
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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]"

897

vingaker.se

4 (8)

"[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?
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Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 2021-12-17
Dnr
KS
2021/276
KS
2021/397
KS
2021/359
KS
2021/534
KS
2021/535
KS
2021/650

Motion

Remissinstans

Inkom till
KF

Motion om att införa ett föreningsråd
i Vingåker

Kfn

2021-06-21 Anna Lejon (M)

Tas upp i KF 2022

Motion om att ansöka om statligt
bidrag för att åtgärda rasrisk vid ån

KoS

Charlotte
2021-06-21 Prennfors

Tas upp i KF 2022-02-07

KoS

2021-06-21 Charlotte
Prennfors

Tas upp i KF 2022

BoU

2021-09-13 Charlotte
Prennfors (M)

Tas upp i KF 2022

KLF

2021-09-13 Charlotte
Prennfors (M)

Tas upp i KF 2022-06-20

KoS

2021-11-23 Charlotte
Prennfors (M)
Anna Lejon (M)

Tas upp i KF 2022

Motion om att föreslå Trafikverket att
sätta upp fartkameror i centrum
Motion om övervakningskameror på
förskolor och skolor.
Motion om att säga upp avtalet med
Migrationsverket
Motion om en 5-årig plan för
renhållningstaxa

Motionär

1 (1)
Kommentar
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

31
(xx)

2021-01-24

Ks §

KS 2021/731

Ordförandebeslut
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av ordförandebeslutet och lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har inkommit med remiss över SOU 2021:75 En god kommunal
hushållning.
Betänkandet innehåller förslag på förändringar inom sammanfattningsvis fem
områden; god kommunal hushållning, ekonomi i balans, konjunkturutjämning, budget
med uppföljning samt tillhörande räkenskaper och slutligen tillämpning och
regelefterlevnad. Vingåkers kommun ställer sig överlag positiv till de förslag på
förändringar som framförs i betänkandet. Många av förslagen leder ökad tydlighet och
styrning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet
som sitt eget och översänder det till Finansdepartementet.
Då senaste svarstid för remissen var innan kommunstyrelsens sammanträde, antogs
remisssvaret genom ett ordförandebeslut med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning för delegering av beslut i brådskande ärenden, enligt
kommunallagens (2017:735) 6 kap. 39 §.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut 2022-01-07
Tjänsteutlåtande 2022-01-03
Remissvar
Remiss En god kommunal hushållning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun
1 (1)
DELEGATIONSBESLUT
Datum

2022-01-07
Diarienummer

KS 2021/731

Yttrande på remiss - En god kommunal hushållning,
sou 2021:75
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översända det till
Finansdepartementet.
Beskrivning av ärendet
Betänkandet innehåller förslag på förändringar inom sammanfattningsvis fem
områden; god kommunal hushållning, ekonomi i balans, konjunkturutjämning, budget
med uppföljning samt tillhörande räkenskaper och slutligen tillämpning och
regelefterlevnad. Vingåkers kommun ställer sig överlag positiv till de förslag på
förändringar som framförs i betänkandet. Många av förslagen leder ökad tydlighet och
styrning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet
som sitt eget och översänder det till Finansdepartementet.
Delegationsbeslutet fattas med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning för delegering av beslut i brådskande ärenden, enligt
kommunallagens (2017:735) 6 kap. 39 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Remissvar - En god kommunalhushållning, SOU 2021 :7
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Ekonom i enheten

ss-:
Kommunstyrelsens ordförande
Vingåkers kommun
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till kommunstyrelsen

2022-01-03
Handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16
Elin.Hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/731

Yttrande på remiss - En god kommunal hushållning,
SOU 2021:75
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Anta yttrandet som sitt eget och översända det till Finansdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Betänkandet innehåller förslag på förändringar inom sammanfattningsvis fem
områden; god kommunal hushållning, ekonomi i balans, konjunkturutjämning, budget
med uppföljning samt tillhörande räkenskaper och slutligen tillämpning och
regelefterlevnad. Vingåkers kommun ställer sig överlag positiv till de förslag på
förändringar som framförs i betänkandet. Många av förslagen leder ökad tydlighet och
styrning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet
som sitt eget och översänder det till Finansdepartementet.

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen som även har deltagit i
flertalet webinarier där detta förslag har diskuterats och analyserats. Förslaget har
delvis diskuterats i kommunledningsgruppen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bakgrund
Regeringen beslutade i september 2020 att tillsätta en särskild utredning för att
bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning utgör en bra grund för en
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effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredningen om en effektiv
ekonomistyrning i kommuner och regioner har nu överlämnat betänkandet En god
kommunal hushållning. Ärendet är ute på remiss och svaren ska ha inkommit till
finansdepartementet senast den 10 januari 2022. Vingåkers kommun är inte en av
remissinstanserna, men samtliga kommuner och regioner har möjlighet att inkomma
med yttrande.

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta
yttrandet som sitt eget och överlämna det till Finansdepartementet.

Ekonomiska konsekvenser
Långsiktighet i beslut om budget är en utmaning. De förändringar och förtydliganden
som föreslås i utredningen bör på sikt ge en bättre långsiktighet i verksamhets- och
ekonomistyrningen. Det förutsätter dock att staten ger oss framförhållning och
tydlighet gällande vilka ekonomiska satsningar som föreslås i budgetpropositionerna
för kommuner och regioner.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Remissvar – En god kommunalhushållning, SOU 2021:75

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Ekonomienheten

Ralf Hedin
Kommunchef
Elin Höghielm
Ekonomichef
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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.

Mer tydlighet i riktlinjer och regler är positivt
och bör ge bättre förutsättningar för
långsiktighet i beslut kring verksamhet och
ekonomi, vilket leder till en mer effektiv
ekonomistyrning.

"[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]"

De förslag som utredningen summerar kan
förhoppningsvis leda till en mer effektiv ekonomioch verksamhetsstyrning.
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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?

Samtliga kommunens nuvarande och kommande medborgare gynnas av mer
långsiktighet i beslut om mål, riktlinjer och budget.

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 som sådant avser att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.

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

Beslutet som sådant avser att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
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REMISSVAR
Fi2021/03100
Datum

2022-01-16
Vår handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16, 073-066 38 39

Elin.Hoghielm@vingaker.se

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM
fi.ofa.k@regeringskansliet.se

Vår beteckning

KS 2021/731

En god kommunal hushållning, SOU 2021:75
Vingåkers kommun är inte med på remisslistan, men vi vill bidra med våra synpunkter
då vi anser att antalet remissinstanser borde ha varit fler eftersom den här utredningen
berör kommuner och regioner i högsta grad. Remisstiden kunde även ha varit något
längre för att få möjlighet till mer genomarbetade svar.
Kommentarer om utredningen
Inledningsvis vill Vingåkers kommun poängtera att det är positivt att denna utredning
genomförts och att de förslag den summerar förhoppningsvis kan leda till en mer
effektiv ekonomistyrning. Mer tydlighet i regler och riktlinjer är positivt. Förslagen får
dock inte leda till att det kommunala självstyret inskränks.
Utredningens förslag är tänkt att träda ikraft 1 januari 2023, vilket vi anser är för
tidigt. Mer lämpligt är att förslagen i utredningen bör träda i kraft den 1 januari 2024
bland annat med hänsyn till att det är val under 2022. Framförallt om det blir
maktskifte, men egentligen oavsett, kommer kommunerna behöva ges rimlig
möjlighet att hinna med att utarbeta den långsiktiga planen som föreslås. En stor del
av kommunerna bereder och beslutar om kommande års budget i kommunfullmäktige
i juni och det får inte råda någon tveksamhet om vilka regler som ska gälla.

Vikten av goda planeringsförutsättningar
Långsiktighet i beslut om budget är en utmaning. Som kommun vill vi ge våra
verksamheter goda förutsättningar att planera för kommande år och därför tas beslut
om ekonomiska ramar till nämnderna för de kommande tre åren av kommunfullmäktige i juni året före aktuellt budgetår. Problemet är att staten inte ger oss
samma förutsättningar.
Vingåkers kommun instämmer helt med utredningen att en effektiv ekonomistyrning
skulle ges väsentligt bättre förutsättningar om regeringen redan i vårpropositionen

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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informerar om huvuddelen av de ekonomiska satsningar som ska göras i kommunerna
nästkommande budgetår och även i ett treårsperspektiv.
Vingåkers kommun delar även utredningens syn på statsbidragen. De riktade bidragen
är alltför många till antalet och ofta alltför krångliga i sin utformning. En övergång till
mer generella bidrag vore önskvärt.

Program för god kommunal hushållning
Vingåkers kommun anser att förslaget om ett långsiktigt program för god kommunal
hushållning är bra. Behovet av långsiktig planering är nödvändigt för att uppnå en
effektiv ekonomistyrning. För att underlätta långsiktigheten poängterar vi igen vikten
av att staten ger oss rätt förutsättningar, se ovan. Idag har vi svårt att få till en
trovärdig treårig kommunplan med budget i enlighet med kommunallagens krav, då
underlagen från regering och riksdag kommer sent och har alltför kort tidshorisont och
innehåller alltför mycket osäkerhetsfaktorer.
Vingåkers kommun tycker att utredningens förslag om att det långsiktiga programmet
för god kommunal hushållning ska innehålla mål för årets resultat, soliditet inklusive
ansvarsförbindelsen, självfinansieringsgrad för investeringar samt låneskuld, är bra.
Det bör tydliggöras att programmet så långt det är möjligt ska innefatta
kommunkoncernen, se nedan.
Vingåkers kommun anser att tidshorisonten för det långsiktiga programmet är bra,
men det finns en risk för att de sista åren i programmet blir alltför osäkra. Vi anser
vidare att det är bra att det tydliggörs att programmet ska revideras vart fjärde år i
samband med ny mandatperiod.
En mall för hur det långsiktiga programmet kan se ut anser vi kan vara till god hjälp
för att uppnå en så enhetlig struktur som möjligt. Det skulle också underlätta arbetet
med framtagandet av programmet i kommunerna. Vingåkers kommun anser att en
sådan mall bör delges samtliga kommuner och regioner i samband med initiering av
programmet.

Koncernperspektivet
Utredningens förslag tenderar i många avseenden att endast omfatta kommunen.
Vingåkers kommun anser att koncernperspektivet bör omfattas i högre grad. Målen
som ska fastställas i det tioåriga programmet bör till viss del sättas på koncernnivå.
Här borde medborgarperspektivet vägas in mer tydligt. Hur kommunen valt att
organisera sin verksamhet (i egen regi, kommunala bolag eller förbund) ska för den
enskilde medborgaren inte spela någon roll. Därför bör det långsiktiga programmet
omfatta hela kommunkoncernen där så är lämpligt.
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Balanskravet
Att behålla balanskravet anser vi är positivt, men det bör även fortsättningsvis kunna
medges undantag från kravet att reglera ett negativt balanskravsresultat. Det kan i
vissa lägen vara nödvändigt för en liten kommun att redovisa ett negativt resultat
något enskilt år i samband med större omstruktureringar som inledningsvis medför
ökade kostnader, men som på sikt medför ekonomiska fördelar, t ex vid nedläggning
av en verksamhet eller rivning av fastigheter. Även större kostnader som uppstår i
samband med exempelvis översvämningar och skogsbränder bör kunna hanteras ett
enskilt år utan krav på att återställas. Samtliga exempel ovan kan innebära mycket
stora kostnader för en kommun och de är i princip omöjliga att förutspå och budgetera.

Delårsrapport
Vingåkers kommun är positiva till förslaget om förenklad delårsrapport. Bra att
förslaget medför att det är frivilligt att utöka rapporten med sådant som kommunen
anser nödvändigt, exempelvis nämndernas drift- och investeringsredovisning inklusive
årsprognos för dessa. Beslut om eventuella åtgärder kan hanteras tidigt. Förslaget om
att kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan om delårsrapporten visar betydande
avvikelser ser vi positivt på.

Statistik
Vingåkers kommun anser att en viss mängd statistik är bra att samla in, men det är
viktigt att detta inte medför en utökad arbetsbelastning för oss som mindre kommun.
Det finns redan idag många olika statistikuppgifter som vi som kommun är skyldiga
att lämna in och vår administrativa personal lägger redan mycket tid på detta. Vid
utformandet av insamlingen bör därför hänsyn tas till att använda smidigast tänkbara
kanaler för statistikinsamlingen samt också möjliggöra för att ta bort någon/några av
de befintliga statistikuppgifterna. Vi är tveksamma till värdet av att än mer uppgifter
ska samlas in.

Vägledning
Vingåkers kommun anser att utredningens förslag om vägledning i grunden är positivt,
men vi är tveksamma till fler statliga myndigheter. Istället borde man kunna ge
exempelvis Rådet för kommunal redovisning, RKR, ett utökat uppdrag att vara den
vägledande parten som tar fram goda exempel och en exempelmall för det långsiktiga
programmet.

Resultatreserv
Utredningens förslag om att ta bort resultatutjämningsreserven, RUR, och istället
införa en resultatreserv ser Vingåkers kommun positivt på. Vi anser dock att det bör
finnas en möjlighet att överföra de medel som finns i RUR till den nya
resultatreserven. Det är också positivt att vi får en friare användning.
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Statlig garanti
Vingåkers kommun ser positivt på utredningens förslag om att inrätta en statlig
garantimodell som är tänkt att garantera skatteunderlagstillväxten vid en djup
lågkonjunktur. En sådan modell skulle underlätta möjligheten till en långsiktig
effektiv ekonomistyrning för kommunen. Vi har inga synpunkter på den föreslagna
nivån om 2 procent av skatteunderlaget.
Remissvaret är fastställt genom ett ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande.

Vingåkers kommun 2021-12-20

Anneli Bengtsson
KS ordförande (s)
Ralf Hedin
Kommunchef
Elin Höghielm
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

32
(xx)

2021-01-24

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
2021-12-15, Förlängning av finansavtal Sörmlands Sparbank. Avtal finansiella
tjänster, KS 2021/701
Enligt kommunstyrelsen delegationsordning 1:1
Kommunchef
2021-12-02, Samverkansavtal upphandlingstjänster mellan Vingåkers kommun och
Vingåkers kommunfastigheter, KS 2016/419
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 1:2
2021-12-13, Avtal med Katrineholms kommun om rådgivning och handläggning inom
konsumentvägledning, , KS 2022/22
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 1:2
2021-12-02, Samverkansavtal upphandlingstjänster mellan Vingåkers kommun och
AB Vingåkershem, KS 2016/419
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 1:2
Samhällsbyggnadschef
2021-12-27, Avtal med Metria om kartverksamhet, KS 2021/742
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 1:2
2021-12-23, Anmälan av ändring av uppdrag nr 1 (geoteknisk utredning för
Vingåkersån), , KS 2015/349
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 1:2
Kommunikationschef
2021-12-14, Användning av kommunvapnet, KS 2021/726
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 1:15
Trafikingenjör
2021-12-09, Beslut att bevilja grävtillstånd på Kilstavägen, ,KS 2021/653.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:6
2021-12-09, Beslut att bevilja grävtillstånd på Skogsstigen 3, , KS 2021/715
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:6
2021-12-06, Beslut om upplåtelse av torgplats, Storgatan 16, KS 2021/7
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

33
(xx)

2021-01-24

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:16

2021-12-13, Prh § 59/2021 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2021/69
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:10
2021-12-13, Grävtillstånd Grevgatan, KS 2021/722
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:6
2021-12-13, Prh § 60 /2021 Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2021/721
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:10
2021-12-15, Grävtillstånd för Högsjö Lingonvägen, KS 2021/656
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:6
2021-12-16, Grävtillstånd på Grevgatan, KS 2021/733
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:6
2022-01-11, Prh § 61/2021 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2021/747
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:10
2022-01-11, Prh § 1/2022 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2022/14
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:10
2022-01-11, Prh § 2/2022 - Beslut att bevilja parkeringstillstånd, KS 2022/15
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning 5:10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

34
(xx)

2021-01-24

Ks §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delgivningar med ärendenummer
Länsstyrelsen Södermanland, Beslut om valkretsindelning i Vingåkers kommun, KS
2021/215
Samhällsbyggnadsnämnden, Antagande av detaljplan del av Viala, KS 2021/711
Vårdförbundet Sörmland, Verksamhetsplan med budget 2022-2024, KS 2021/694
Överförmyndarnämnden, Nämndrapport 4, KS 2021/270
Överförmyndarnämnden, Nämndplan 2022 - 2023 med internkontrollplan, KS
2021/718
Flens kommun, Rapport om dataskyddsombudets arbete 2021 och planering 2022, KS
2021/713
Samhällsbyggnadsnämnden, Kontrollrapport livsmedel Centralköket Humlegården –
inga avvikelser, KS 2021/90
Socialnämnden, Månadsrapport för september, KS 2021/237
Socialnämnden, Månadsrapport för oktober, KS 2021/237
Räddningstjäntsen Östra Götaland, Överenskommelse om tjänsteperson i beredskap
för RTÖG medlemskommuner och samverkande kommuner, KS 2021/724
Finspångs kommun, Lagakraftvunnen översiktsplan, KS 2022/
Delgivningar utan ärendenummer
Region Sörmland, Aktivitetsplan 2022 inom kulturplan Sörmland 2019-2022
Viadidaktnämnden, Protokoll 2021-12-07,
Taxe- och avgiftsnämnden Protokoll 2021-12-08
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Protokoll 2021-12-08

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
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Utdragsbestyrkande
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