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Kallelse till kommunstyrelsen 

Onsdagen den 2 februari 2022, kl. 13:30 
Sammanträdesrum 1, Stadshuset och digitalt via Teams 
 
I tur att justera:  Lena Wallentheim  
Ersättare:  Hanna Nilsson  
Tid och plats för justering: Kommunledningsförvaltningen  
 

Föredragningslista    

 

Sammanträdet inleds med att säkerhetssamordnare Kajsa Hermansson och informationssäkerhetsansvarig 
Calle Alm berättar som säkerhetsarbetet i kommunen mellan kl. 13:30-14:00.  

 Ärenden Till  

1. Upprop    

2. Protokollsjustering    

3. Information från kommundirektören    

4. Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

   

5. Anmälan av delegationsbeslut 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-01-25 
 

   

6. Övriga anmälningar 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-01-25 
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 Kommunstyrelsen 

 

 

 

7. Medfinansiering av Vannebergakorset i Vinslöv 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-01-10  
 • TN protokoll 2021-11-25 
 • TF tjänsteskrivelse 2021-10-28 
 • Medfinansieringsavtal för Vannebergakorset  
 • Presentation Vannebergakorset  
 • Sammanfattande presentation 
 • Åtgärdsvalsstudie Väg 21 Vannebergakorset 
 • Fördelning kostnader 
 • TNAU protokoll 2020-09-08 
 

KF  

8. En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller 
för kommuner och producenter 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-01-23  
 • Remissvar HMAB 2022-01-20 
 • Avfall Sverige förslag remissvar  
 

KS  

9. Motion om central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter  

Handlingar  

 • PU protokoll 2021-12-10 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-08 
 • TN protokoll 2021-10-28 
 • ON protokoll 2021-10-05 
 • OF tjänsteskrivelse 2021-06-21 
 • BUN protokoll 2021-09-23 
 • BUF tjänsteskrivelse 2021-08-31 
 • Motionen 
 

KF  

10. Utvärdering projekt kliMATlådan 

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-17 
 • BUN protokoll 2021-11-18 
 • BUF tjänsteskrivelse 2021-10-14 
 • KF protokoll 2020-04-27 
 

KF  
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11. Styrelseplats i Stiftelsen RUTH  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-16 
 

KS  

12. Beslutsunderlag överlämnande av arkivbestånd 
Alf Oredssons  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-30  
 • Framställan om övertag av arkivbestånd 
 

KS  

13. Granskningsyttrande över regionplan för Skåne  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-16 
 • Bilaga 1: Skåne Nordosts utvecklade  
   synpunkter 
 • Bilaga 2: Skåne Nordosts förslag angående 
   Utblick Skåne 2050 
 • Bilaga 3: Skåne Nordosts  
   planeringsunderlag och förutsättningar till  
   Regionplan för Skåne 2022-2040 med  
   tillhörande bilagor 
 

KS  

14. Revisionsrapport - granskning av 
budgetprocessen i Hässleholms kommun  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-14 
 • Granskningsrapport för budgetprocessen i  
   Hässleholms kommun  
 

KF  
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15. Kultur och fritidsnämnden framtida 
ungdomsverksamhet och lokalisering 

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-20 
 • KFN protokoll 2021-09-16 
 • Ordförandeförslag 2021-09-15 
 • KFF tjänsteskrivelse 2021-08-27 
 

KS  

16. Verksamhetsplan och internbudget 2022 för 
kommunledningsförvaltningen   

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-22 
 • Verksamhetsplan och internbudget 2022   
 

KS  

17. Hässleholms kommuns svar på remiss avseende 
Trafikverkets förslag till Nationell 
transportinfrastrukturplan för perioden 2022-
2033  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • Yttrande reviderat efter KSAU 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-22 
 • Yttrandet 2021-12-20 
 • Trafikverket remiss 2021-11-30 
 • Rapport - Förslag till nationell plan för  
   transportinfrastrukturen 2022-2033 
 

KS  

18. Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda 
boenden   

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-01-17 
 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-21 
 • Hässlehem slutrapport 2021-12-14 
 • Uppdrag från KF 2021-04-16, § 100 
 • Kostnadsberäkning 
 

KS  
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19. Uppdrag att utreda förutsättningarna för 
installation av säkra lösningar för laddning av 
elfordon inom hemtjänstverksamheten   

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-01-17 
 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-20 
 • Hässlehem slutrapport 2021-12-14 
 • Uppdrag från KF 2021-04-16, § 99 
 

KS  

20. Uppdrag att utreda förutsättningarna för 
installation av kylsystem/kylaggregat i 
kommunens samtliga särskilda boenden  

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-01-18 
 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-21 
 • Hässlehem slutrapport 2021-12-14 
 • Uppdrag från KF 2021-04-16, § 101 
 • Redovisningar av uppdrag solfilm 
 • Kostnader kylaggregat  
 • Redovisning kostnader separata  
   kylanläggningar  
 

KS  

21. Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgifter 

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-24 
 • Gällande taxa för uttag av  
   parkeringsavgifter 
 • Reviderad taxa för uttag av  
   parkeringsavgifter 
 • TN protokoll 2021-10-28 
 • TF tjänsteskrivelse 2021-09-16 
 • Karta över parkering i Kv Verkstaden 
 

KF  
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22. Taxa för upplåtelse av kommunal allmän plats 
för telemaster och dylikt  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-24 
 • Taxa för kommunal allmän mark för  
   telemaster och dylikt 
 • TN protokoll 2021-10-28 
 • TF tjänsteskrivelse 2021-07-05 
 • Taxan 
 

KF  

23. Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. 
(Paradiset och Vänhem)  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-25 
 • MSN protokoll 2021-10-27 
 • MSF tjänsteskrivelse 2021-10-06 
 • Plankarta 2021-10-06 
 • Planbeskrivning 2021-10-06 
 • Granskningsutlåtande 2021-10-06 
 • Samrådsredogörelse 
 • Samrådshandlingar 
 

KF  

24. Avsiktsförklaring avseende bildande av 
aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-16  
 • Avsiktsförklaring avseende bildande av  
   aktiebolag för Trygghetscentral Skåne  
   Nordost  
 

KS  
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25. Motion om askfat och ökad röjning/renhållning 
i centrala Hässleholm och övriga tätorter  

Handlingar   

 • KLF reviderad tjänsteskrivelse efter KSAU  
   2022-01-12 
 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-12 
 • TN protokoll 2021-10-28 
 • TF tjänsteskrivelse 2021-09-16 
 • TF Motionen  

KF  

26. Motion om behovet av fler gräsplaner för fotboll 
i Hässleholms tätort   

Handlingar   

 • KLF reviderad tjänsteskrivelse efter KSAU  
   2022-01-12 
 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-11-26 
 • KFN protokoll 2021-09-30 
 • Motionen 

KF  

27. Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen  

Handlingar   

 • KLF reviderad tjänsteskrivelse efter KSAU  
   2022-01-12 
 • KSAU protokoll 2022-01-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-01 
 • TN protokoll 2021-11-25 
 • TF tjänsteskrivelse 2021-10-28 
 • Motionen 

KF  

28. Kommunal borgen för Hässleholms Fibernät 
AB 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-02-01 

KF  

 
Kommunstyrelsen 

Lars Johnsson (M) 
Ordförande 

Anglea Samarzija  
Sekreterare 

 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 
2022-01-25  

 Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Louise.Davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

 

KLF 2021/526-1 
Upphandlingsenheten – Delegationsbeslut fattade av upphandlingschef Rikard 
Muth under perioden 2021-07-01 – 2021-12-28. 
 

RTJ 2021/19-1 
Räddningstjänsten – Medgivande om egensotning, beslut om tillståndsansökan 
och utförda sotningar och brandskyddskontroller i november 2021. 
 

KLF 2021/860-1 
Kommunledningsförvaltningen – Delegationsbeslut avseende anställningar 
utfärdade i november 2021. 

 
KLF 2022/10-1 
Kommunledningsförvaltningen – Delegationsbeslut avseende anställningar 
utfärdade i december 2021. 
 
 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-12 
Personalutskottet 2021-12-10 
 

 

Hässleholms 
kommun 
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Kommunledningsförvaltningen 
 
Louise Davidsson 

Kommunsekreterare  



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum  
2022-01-25 
 

 

 Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Louise.Davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Övriga anmälningar 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 
 

KLF 2022-2 
Cliens kapitalförvaltning – Totalrapport per den 31 december 2021.  
 

KLF 2021/551-8 
Rättelse av datum för berednings-AU.  
 
KLF 2021/943-1 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har antagit trafikplan för Hässleholms stad. 
 

KLF 2021/927-1 
Omsorgsnämnden har antagit nämndsmål, indikatorer och målvärden för 2022. 

 
KLF 2021-42 
Kommunassurans Syds informations- och nyhetsbrev nr 4, 2021. 

 
KLF 2021/866-1 
Skrivelse från Synskadades riksförbund angående angöringsplats för färdtjänst på 
Järnvägsgatan vid Hässleholm. C. 
 

KLF 2021/944-1 
Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande 
överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital kommunikation. 

 

Hässleholms 
kommun 
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Protokoll 
Förvaltningssamverkan kommunledningsförvaltningen 2021-11-18 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2021-11-12 § 10 och § 12 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2021-12-08 
Hässlehem AB styrelsemöte 2021-12-09 
HIBAB AB styrelsemöte 2021-12-08 
Styrgrupp Badhus 2021-12-06 
 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Louise Davidsson 
Kommunsekreterare  



        

TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 

Datum Diarienummer 

2022-01-10 KLF 2021/856 

   

 Kommunfullmäktige 

Handläggare 
Ekonom Gunilla Edvinsson 
Ekonomiavdelningen 
gunilla.edvinsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Medfinansiering av Vannebergakorset på väg 21 vid 
Vinslöv, Hässleholms kommun 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 
 

1. Medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket, region Syd och Hässleholms 
kommun avseende Vannebergakorset på väg 21 i Vinslöv godkänns. 
 

2. Tekniska nämndens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga 
handlingar. 
 

3. 20 212 960 kr avsätts år 2022 för bidrag till statlig infrastruktur för medfinan-
siering av åtgärder av vägport under riksväg 21 med anslutningar på riksväg 
21, i enlighet med tabellen i Beskrivning av ärendet. De årliga utbetalningarna 
som uppgår till 21 160 860 kr under 2023-2028 hanteras i kassaflödesbudge-
ten och finansieras genom upplåning.  
 

4. Tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1,1 miljoner kronor år 2028 i 
Strategisk plan med budget avseende kommunala åtgärder såsom upprustning 
av gång- och cykelväg samt för informations- och mobilitetsåtgärder för 
oskyddade trafikanter. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 
 

5. Tekniska nämnden budgetkompenseras under en 25-årsperiod för ökade 
driftkostnader som uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 
Upplösning under år 2022 finansieras genom att ianspråkta 808 518 kr från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Från och med år 2023 
arbetas budgetbeloppet in i Strategisk plan med budget. 
 

6. Den finansiella kostnad som uppstår vid den årliga omprövningen av avsätt-
ningen beräknas uppgå till totalt 947 900 kr för perioden 2023-2028 och 

Hässleholms 
kommun 
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finansieras genom att beloppet arbetas in på finansförvaltningen i Strategisk 
plan med budget under åren 2023-2028. 
 

 

Sammanfattning  

En förbättrad och mer trafiksäker anslutning på väg 21, ”Vannebergakorset” mellan 
Vanneberga och Vinslöv planeras sedan många år. I korsningen har det fram tills nu 
funnits en variabel hastighetsbegränsning som ställs in olika beroende på om anslu-
tande trafik förekommer eller ej. Dock har tekniken med digital skylt varit otillförlitlig 
och stundtals slutat fungera, därför måste en ny lösning till. 
 
Ärendet har tidigare varit uppe för beslut i tekniska nämnden och i kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 augusti 2021, § 158, att avslå medfinansieringsav-
talet i sin nuvarande utformning med hänvisning till att Hässleholms kommun hem-
ställer att den föreslagna lösningen med tunnel och planfri korsning under väg 21 
kompletteras med en utredning/åtgärdsvalsstudie med kompletta av och påfarter för 
att undvika belastning av trafik i Vinslövs tätort.  
 
Trafikverket har nu inkommit med en sådan komplettering, vilken denna nya tjänste-
skrivelse behandlar. Därtill har medfinansieringsavtalet som fanns med i förra ärendet 
också uppdaterats, se bilaga 3 Medfinansiering av Vannebergakorset väg 21. Avtalet 
avser en vägport med anslutningar på riksväg 21 i korsningen med väg 2030/2004, i 
det så kallade Vannebergakorset. Åtgärderna genomförs för att förbättra trafiksäker-
heten och framkomligheten i korsningen.  
 
20 212 960 kr avsätts år 2022 för bidrag till statlig infrastruktur för medfinansiering 
av åtgärder av vägport under riksväg 21 med anslutningar på riksväg 21, i enlighet 
med tabellen i Beskrivning av ärendet. De årliga utbetalningarna som uppgår till 
21 160 860 kr under 2023-2028 hanteras i kassaflödesbudgeten och föreslås finansie-
ras genom upplåning.  
 
Därtill föreslås att 1,1 miljoner kronor arbetas in i tekniska nämndens investerings-
budget år 2028 avseende kommunala åtgärder såsom upprustning av gång- och cy-
kelväg samt för informations- och mobilitetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Re-
sultatet kommer att påverkas av kostnad för upplösning av avsättningen samt en fi-
nansiell kostnad avseende omprövning av avsättningen.  
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Beskrivning av ärendet 

En förbättrad och mer trafiksäker anslutning på väg 21, ”Vannebergakorset” mellan 
Vanneberga och Vinslöv planeras sedan många år. I korsningen har det fram tills nu 
funnits en variabel hastighetsbegränsning som ställs in olika beroende på om anslu-
tande trafik förekommer eller ej. Dock har tekniken med digital skylt varit otillförlitlig 
och stundtals slutat fungera, därför måste en ny lösning till. 
 
Ärendet har tidigare varit uppe för beslut i tekniska nämnden och i kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 augusti 2021, § 158, att avslå medfinansieringsav-
talet i sin nuvarande utformning med hänvisning till att Hässleholms kommun hem-
ställer att den föreslagna lösningen med tunnel och planfri korsning under väg 21 
kompletteras med en utredning/åtgärdsvalsstudie med kompletta av och påfarter för 
att undvika belastning av trafik i Vinslövs tätort. 
 
Trafikverket har nu inkommit med en sådan komplettering, vilken denna nya tjänste-
skrivelse behandlar. Därtill har medfinansieringsavtalet som fanns med i förra ärendet 
också uppdaterats, se bilaga 3, Medfinansiering av Vannebergakorset väg 21. Avtalet 
avser en vägport med anslutningar på riksväg 21 i korsningen med väg 2030/2004, i 
det så kallade Vannebergakorset. Åtgärderna genomförs för att förbättra trafiksäker-
heten och framkomligheten i korsningen. 
 
  

Åtgärdsvalsstudie 
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har gjorts för åtgärden, ”Vannebergakorset på väg 21” av 
Trafikverket, se bilaga 1, Åtgärdsvalsstudie väg 21 Vannebergakorset. Korset har re-
glerats fram till nu av en variabel hastighetsskylt där hastigheten ändras beroende på 
om det finns trafik på väg in i korset från samhället eller ej. Trafikverket redovisar i 
sin studie fyra alternativ som de anser som möjliga och har tidigare bett kommunen 
ge sin syn på vad vi anser som mest önskvärt. Av alternativen svarade Hässleholms 
kommun tidigare att man ville se en lösning med hastighetskamera i korsningen på 
grund av hög effektivitet och mest kostnadseffektiv. Av presenterade alternativ ansåg 
kommunen alternativet med separat högersväng mot Vinslöv som det bästa. Då detta 
förslag till beslut togs poängterade man att frågan ansågs som komplex. Det finns 
många lokala frågor som behöver ses till, boende och andra privatbilister vill kunna 
ta sig lokalt över väg 21 på ett smidigt och säkert sätt. Dessa har man studerat men 
det finns även industrier och större verksamhet samt företag som påverkas av de olika 
alternativen med olika följder. Även nya verksamheter/industrier planeras att byggas 
ut i kommande planer för Vinslöv.  
 
Tekniska förvaltningen ansåg i föregående ärende att det första alternativet som ut-
retts har lika stor effekt ur trafiksäkerhetssynpunkt som av Trafikverket andra före-
slagna åtgärder men med väsentligt lägre kostnad. Hastighetskameror har visat sig ha 
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en mycket hög effekt på hastighetsefterlevnaden, det är en enkel åtgärd. Trafikverket 
har i sin ÅVS satt upp ett antal mål med sin studie och den enda som inte uppfylls, 
om man använder sig av hastighetskamera i korsningen, är målet om ökad regional 
framkomlighet. Det är i allas intresse att först se till trafiksäkerheten, tillgängligheten 
– såväl regionalt som lokalt – och miljömässiga aspekter anser kommunen. Dessa 
tillsammans väger högre än regional framkomlighet i den enskilda och begränsade 
punkten.  
 
Kommunen har tidigare framhållit Trafikverkets andra alternativ som det bästa av det 
av Trafikverkets föreslagna. Då använder man sig av en separat högersväng mot Vin-
slöv. Detta alternativ är det enda som något ser både till lokala, dock en lägre nivå 
och regionala tillgängligheten samt trafiksäkerheten. Dock försämras tillgängligheten 
då för Vannebergabor som ska ta sig från Vanneberga till Vinslöv avsevärt. Därför 
har förslaget kompletterats med ramper så att man kan ta sig även i riktning mot 
Hässleholm, enligt Trafikverkets kompletterande utredning, se bilaga 2, Sammanfat-
tande presentation, Vannebergakorset Åtgärdsvalsstudie väg 21.  
 
Tillgängligheten förväntas alltså bli lika bra som innan ombyggnaden i samtliga rikt-
ningar. Med bakgrund mot ovanstående och enligt kommunstyrelsens tidigare påpe-
kande, att tunnel och planfri korsning under väg 21 ska kompletteras med av- och 
påfarter för att undvika trafik i Vinslövs tätort, som exempelvis Lommarpskorset med 
en väl fungerande trafiklösning, har Trafikverket utrett ytterligare alternativa kom-
pletterande lösningar. Detta så att målen 1, 2, 4 och 5 i tidigare ÅVS anses väl tillgo-
dosedda. Studien som gjorts visar att med vald åtgärd tillfaller en stor del av nyttorna 
den lokala trafikförsörjningen. Korset har länge ansetts farligt och det har även upp-
fattats som svårt för trafikanter att ta sig ut på väg 21 från Vinslöv/Vanneberga. Ne-
dan ses lokala och regionala nyttor, framtagna av Trafikverket. 
 
Lokala nyttor 
 

- Ökad trafiksäkerhet för trafiken mellan Vinslöv och Vanneberga 
- Ökad trafiksäkerhet för trafiken till/från riksväg 21 
- Lokal tillgänglighet mellan Vanneberga och Vinslöv stärks 
- Förbättrad framkomlighet för den tunga trafiken i östra Vinslöv mot Hässle-

holm 
- Förbättrade förutsättningar att utveckla verksamhetsområdet i östra Vinslöv 
- Mer punktlig, snabbare och säkrare skolskjutstrafik mellan Vanneberga och 

Vinslöv 
- Mer attraktivt och tryggt att gå och cykla mellan Vinslöv och Vanneberga 
- Mer attraktivt att utveckla bebyggelsen i Vanneberga 
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Regionala nyttor  
 

- Ökad trafiksäkerhet för trafiken till/från riksväg 21 och för genomfartstrafi-
ken på riksväg 21 i Vannebergakorset. 

- Minskad restid och ökad regional tillgänglighet på riksväg 21 
 

Trafikarbetet på kommunens gatunät ökade i det första förslaget i och med att man 
bara kunde ta sig i riktning mot Kristianstad. I och med kompletteringen med ytter-
ligare ramper anses trafikarbetet öka men inte enbart inne i Vinslöv och på bostads-
gatorna. Nyttan att kunna ta sig ut på ett mer trafiksäkert sätt överväger den ökade 
trafiken. De regionala nyttorna för regionens och Trafikverkets del omfattas främst 
av att hastigheten kan höjas till 100 km/timme på hela sträckan samt en ökad trafik-
säkerhet i Vannebergakorset. Kostnadsfördelningen har, efter Trafikverkets tillägg 
om ramp även i riktning mot Hässleholm, förändrats från 25 procent i det första 
förslaget till medfinansieringsavtal till 35 procent för kommunen. Detta är en ökning 
som tekniska förvaltningen anser bör diskuteras, tekniska förvaltningen finner inget 
incitament till en ökning. 
 

Prisbild 
Hässleholms kommun och Trafikverket har sedan länge planerat och utrett en om-
byggnation av anslutningen mot väg 21 från Vanneberga/Vinslöv, enligt ovan. För-
slag till medfinansieringsavtal finns framtaget av Trafikverket, enligt bilaga. Vägpor-
ten under väg 21 med anslutningar på riksväg 21 i det så kallade Vannebergakorset 
samt upprustning av GC-port och gång- och cykelväg norrut uppgår till mellan 43,1-
53,1 mnkr varav kommunen föreslås stå för mellan 13,9-19,7 mnkr. I åtgärdspaketet 
i avtalet ingår även upprustning av gång- och cykelvägen söder om GC-porten samt 
mobilitets- och hållbarhetsåtgärder på 1,1 mnkr. För detta står kommunen för hela 
delen. Principen för kostnadsfördelningen framgår enligt bifogat medfinansieringsav-
tal. 
 
Driftkostnader 
Driftkostnaden, av gång- och cykelvägen söder om befintlig GC-port under riksväg 
21, beräknas uppgå till 19,20 kronor per kvadratmeter och år och ytan uppskattas till 
1 500 m², vilket blir 28 800 kr/år, en kostnad som kommunen kommer att få stå för.  
 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Se under rubrik Lokala nyttor och Regionala nyttor. 

Barnperspektivet  

Se under rubrik Lokala nyttor och Regionala nyttor. 
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Miljökonsekvenser  

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 

Facklig samverkan 

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Trafikverket planerar påbörja planläggning av planskildheten under 2022 och beräk-
nar därför rekvirera kommunens medfinansiering löpande minst en gång per år från 
år 2023 till och med år 2028. I medfinansieringsavtalet framgår att Vannebergakorset 
blir en kostnad för kommunen på mellan 13,9-18,6 mnkr med utbetalning under åren 
20231-2028. Beloppet är beräknat på 2021 års prisnivå, vilket innebär att kommunen 
måste indexruppräkna och nuvärdesberäkna beloppet, vilket ekonomiavdelningen 
har gjort enligt nedan. 
 

Projektet faller inom ramen för medfinansiering av statlig infrastruktur och ska enligt 
lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) redovisas i balans-
räkningen under benämningen Bidrag till infrastruktur. Informationsskriften från Rå-
det för kommunal redovisning (RKR) om ”Redovisning av medfinansiering av infra-
struktur då avtalet innehåller klausul om indexreglering av det avtalade bidragsbelop-
pet” beskriver hur bokföringen hanteras och kan sammanfattas enligt följande: 
 
Beloppet som bokas upp som en avsättning ska värderas till det belopp som kommu-
nen skulle betala för att reglera förpliktelsen på balansdagen vilket innebär att belop-
pet på 18,6 mnkr ska indexuppräknas inklusive upprätta en prognos över indexets 
utveckling. Inom Trafikverket används 2 procent i indexprognos per år vilket kom-
munen också väljer att använda. Beloppet ska även nuvärdesberäknas med en diskon-
teringsränta som motsvarar den räntesats som återspeglar kommunens villkor för 
tecknande av lån med motsvarande löptid. Uppräkningen görs med 1 procent vilket 
motsvarar kommunens procentsats för den budgeterade internräntan. Upplösningen 
av bidraget ska påbörjas det år bidraget beslutats genom att avtal om medfinansiering 
har tecknats, vilket innebär att upplösningen startar år 2022. 
 
Kommunens indexuppräkning och nuvärdesberäkning 

Beräkningen, se tabell nedan, bygger på följande antagande. Kommunen sluter avtal 
med Trafikverket att utbetala totalt 18,6 mnkr i dagens penningvärde som bidrag till 
statlig infrastruktur enligt tabellen i bilaga 4. Beloppet har, fram till de årliga utbetal-
ningstidpunkterna, indexuppräknat med 2 procent årligen. De årliga beloppen som 
beräknas betalas ut under tidsperioden 2023-2028 uppgår till totalt 21 160 860 kr. 
 
1Enligt tabellen i bilaga 4 framgår att kommunens kostnader fördelas under åren 2022-2028. Efter kontakt med 

Trafikverket den 19 januari 2022 har tidsperioden reviderats till 2023-2028. 
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Nuvärdet av utbetalningarna på 21 160 860 kr med 1 procents ränta beräknas till 
20 212 960 kr. Efter att kommunfullmäktige fattat beslut och ett avtal om medfinan-
siering tecknats aktiveras 20 212 960 kr som bidrag på balansräkningens tillgångssida, 
under rubriken Bidrag till infrastruktur. Motsvarande belopp bokförs, i enlighet med 
RKR R9 ”Avsättningar och ansvarsförbindelser”, som avsättning på balansräkning-
ens kreditsida. Ekonomiavdelningen föreslår att upplösa det aktiverade bidraget på 
25 år.  
 
Vid bokslut 2022 ligger det aktiverade bidraget som grund för upplösning, och en 
upplösning på motsvarande 808 518 kr belastar verksamhetens kostnader i resultat-
räkningen årligen under kommande 25 år. Varje år omprövas avsättningen i enlighet 
med rekommendation om avsättningar och ansvarsförbindelser och förändringen re-
dovisas som en finansiell kostnad och enligt beräkningen uppgår beloppet till 947 900 
kr för perioden 2023-2028. 
 

 
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige att avsätta totalt 20 212 960 kr år 2022 för bidrag till statlig infrastruktur för med-
finansiering av åtgärden. De årliga utbetalningarna under åren 2023-2028 hanteras i 
kassaflödesbudgeten och föreslås finansieras genom upplåning. Den årliga upplös-
ningen på 808 518 kr föreslås tekniska nämnden få budgetkompensation för från och 
med år 2022. Årets upplösning föreslås finansieras genom att ianspråkta 808 518 kr 
från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Från och med år 2023 läggs 
budgetbeloppet in i Strategisk plan med budget.  
 
Den finansiella kostnad som uppstår vid den årliga omprövningen av avsättningen 
beräknas uppgå till totalt 947 900 kr för perioden 2023-2028 och föreslås finansieras 
genom att beloppet arbetas in på finansförvaltningen i Strategisk plan med budget 
under åren 2023-2028. 
 

Utbetalning om bidrag till statlig infrastruktur

31-dec-22 18 600 000 De 18,6 mnkr ska indexuppräknas fram till utbetalningstidpunkten

Årlig ökning med 2 %Ack %-ökning Indexuppräkning Nuvärdesberäkning 

31-dec-22 2,00% 2,00%

31-dec-23 2 100 000 2,04% 4,04% 2 184 840 2 163 208

31-dec-24 1 600 000 2,08% 6,12% 1 697 920 1 664 464

31-dec-25 500 000 2,12% 8,24% 912 000 885 178

31-dec-26 800 000 2,16% 10,41% 883 280 848 815

31-dec-27 6 200 000 2,21% 12,62% 6 982 440 6 643 552

31-dec-28 7 400 000 2,25% 14,87% 8 500 380 8 007 742

18 600 000 21 160 860 20 212 960

I I 
r r 

I 
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Därtill föreslås att 1,1 mnkr tillförs tekniska nämndens investeringsbudget år 2028 i 
Strategisk plan med budget avseende kommunala åtgärder såsom upprustning av 
gång- och cykelväg samt för informations- och mobilitetsåtgärder för oskyddade tra-
fikanter. Trafikverket beräknar att investeringen i kommunal infrastruktur (1 mnkr) 
faktureras år 2028 i samband med färdigställande av produktion. Mobilitets- och in-
formationsåtgärder om 0,1 mnkr åligger kommunen att genomföra enligt avtalet. In-
vesteringen föreslås vara anslagstyp 1. 
 
Tekniska förvaltningen beräknar den årliga driftkostnaden för skötsel till cirka 30 tkr. 
I sedvanlig ordning hanteras detta i samband över- och underskottshanteringen då 
tekniska nämnden har möjlighet att äska om ökade driftkostnader för gjorda investe-
ringar med anslagstyp 1. 
 
I medfinansieringsavtalet, § 8, regleras kostnadsförändringar. Om kostnaden vid an-
budstillfället överstiger 20 procent av bedömd totalkostnad för de åtgärder som Tra-
fikverkets ska utföra, när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets 
index för väginvesteringar, ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. Kost-
nadsfördyringar till följd av ÄTA-arbeten (ändringar, tillägg och avgående arbeten) 
som ensidigt önskas av kommunen, ska bekostas av kommunen, om inte parterna 
kommer överens om någonting annat. Eventuella fördyrningar blir en fråga för kom-
munstyrelsen/kommunfullmäktige att på nytt besluta om.  
 
 

 

Bilagor 

1. Åtgärdsvalsstudie väg 21 Vannebergakorset 
2. Sammanfattande presentation, Vannebergakorset Åtgärdsvalsstudie väg 21, 

tillägg till tidigare ÅVS, av- och påfartsramper Vannebergakorset  
3. Förslag till medfinansieringsavtal för Vannebergakorset på väg 21, Hässle-

holms kommun 
4. Fördelning av kostnader från Trafikverket 

 

 

Sändlista: 

Trafikverket, helena.rosenlind@trafikverket.se 
Tekniska nämnden 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
 

 

mailto:karin.nilsson@trafikverket.se
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Kommunledningsförvaltningen 

Bengt-Arne Persson   

Kommundirektör/Förvaltningschef   

 

 

Eva-Lotta Svensson Gunilla Edvinsson 
Ekonomichef Ekonom  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -11 -25 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 111 

Medfinansiering av Vannebergakorset 
Dnr: TF 2021/539 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
följande: 

1. Maximalt 19, 7 mnkr avsätts år 2025 för med finansiering av vägport under rv 
21 med anslutningar och maximalt 1,1 mnkr avsätts år 2025 för upprustning 
av gång- och cykelväg samt informations- och mobilitetsåtgärder för 
oskyddade trafikanter. 

2. Tekniska nämndens budget kompenseras för ökade driftkostnader som 
uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
E rnst Herslow (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD ), Benny Petersson (S), Agne Nilsson (C), Thomas Haraldsson (L) 
yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

E n förbättrad och mer trafiksäker anslutning på väg 21, "Vannebergakorset" mellan 
Vanneberga och Vinslöv, planeras sedan mfoga :'ir. I korsningen har det fram till nu 
funnits en variabel hastighetsbegränsning som ställs in olika beroende på om 
anslutande trafik förekommer eller ej . Dock har tekniken med digital skylt ej varit 
tillförlitlig och stundtals slutat fungera, därför måste en ny lösning till. 

Ärendet har nyligen varit uppe i tekniska nämnden och kommunstyrelsen med 
uppkommit krav om en komplettering av den första utredningen / åtgärdsvalsstudien 
(AVS). 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

11 (18) 



Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAI'viMi-\NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Trafikverket har nu inkommit med en sådan komplettering, vilken denna nya 
tjänsteskrivelse behandlar. Därtill har medfinansieringsavtalet som fanns med i förra 
ärendet också uppdaterats 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-09, § 178, följande: 

Att föres lå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta följande: 

1. Maximalt 19, 7 mnkr avsätts år 2025 för med finansiering av vägport under 
rv 21 med anslutningar och maximalt 1,1 mnkr avsätts år 2025 för 
upprustning av gång- och cykelväg samt informations- och 
mobilitetsåtgärder för oskyddade trafikanter. 

3. Tekniska nämndens budget kompenseras för ökade driftkostnader som 
uppstår för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. 

Sänt till: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

12 (18) 
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Medfinansiering av Vannebergakorset 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:  

1. Maximalt 19,7 mnkr avsätts år 2025 för medfinansiering av vägport under rv 21 
med anslutningar och maximalt 1,1 mnkr avsätts år 2025 för upprustning av gång- 
och cykelväg samt informations- och mobilitetsåtgärder för oskyddade trafikanter.  

2. Tekniska nämndens budget kompenseras för ökade driftkostnader som uppstår 
för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 

 

Sammanfattning  

En förbättrad och mer trafiksäker anslutning på väg 21, ”Vannebergakorset” mellan 
Vanneberga och Vinslöv, planeras sedan många år. I korsningen har det fram till nu 
funnits en variabel hastighetsbegränsning som ställs in olika beroende på om 
anslutande trafik förekommer eller ej. Dock har tekniken med digital skylt ej varit 
tillförlitlig och stundtals slutat fungera, därför måste en ny lösning till.  

Ärendet har nyligen varit uppe i tekniska nämnden och kommunstyrelsen med 
uppkommit krav om en komplettering av den första utredningen/åtgärdsvalsstudien 
(ÅVS). Trafikverket har nu inkommit med en sådan komplettering, vilken denna 
nya tjänsteskrivelse behandlar. Därtill har medfinansieringsavtalet som fanns med i 
förra ärendet också uppdaterats 

 

Beskrivning av ärendet 

En förbättrad och mer trafiksäker anslutning på väg 21, ”Vannebergakorset” mellan 
Vanneberga och Vinslöv planeras sedan många år. I korsningen har det fram till nu 

Hässleholms 
kommun 
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funnits en variabel hastighetsbegränsning som ställs in olika beroende på om 
anslutande trafik förekommer eller ej. Dock har tekniken med digital skylt varit 
otillförlitlig och stundtals slutat fungera, därför måste en ny lösning till.  

Ärendet har nyligen varit uppe i tekniska nämnden och kommunstyrelsen med 
uppkommit krav om en komplettering av den första 
utredningen/åtgärdsvalsstudien. Trafikverket har nu inkommit med en sådan 
komplettering, vilken denna nya tjänsteskrivelse behandlar. Därtill har 
medfinansieringsavtalet som fanns med i förra ärendet också uppdaterats,  
se bilaga 3.  

 

Åtgärdsvalsstudie  
En åtgärdsvalsstudie har gjorts för åtgärden, ”Vannebergakorset på väg 21”, se 
bilaga 1. Korset har reglerats fram till nu av en variabel hastighetsskylt där 
hastigheten ändras beroende på om det finns trafik på väg in i korset från samhället 
eller ej.  

Trafikverket redovisar i sin studie fyra alternativ som de anser som möjliga och har 
tidigare bett kommunen ge sin syn på vad vi anser som mest önskvärt. Av 
alternativen svarade Hässleholms kommun tidigare att man ville se en lösning med 
hastighetskamera i korsningen pga hög effektivitet och mest kostnadseffektiv. Av 
presenterade alternativ ansåg kommunen alternativet med separat högersväng mot 
Vinslöv som det bästa.  

Då detta förslag till beslut togs poängterade man att frågan ansågs som komplex. 
Det finns många lokala frågor som behöver ses till, boende och andra privatbilister 
vill kunna ta sig lokalt över väg 21 på ett smidigt och säkert sätt. Dessa har man 
studerat men det finns även industrier och större verksamhet samt företag som 
påverkas av de olika alternativen med olika följder. Även nya 
verksamheter/industrier planeras att byggas ut i kommande planer för Vinslöv.  

Tekniska förvaltningen ansåg i föregående ärende att det första alternativet som 
utretts har lika stor effekt ur trafiksäkerhetssynpunkt som av Trafikverket andra 
föreslagna åtgärder men med väsentligt lägre kostnad. Hastighetskameror har visat 
sig ha en mycket hög effekt på hastighetsefterlevnaden, det är en enkel åtgärd. 
Trafikverket har i sin ÅVS satt upp ett antal mål med sin studie och den enda som 
inte uppfylls, om man använder sig av hastighetskamera i korsningen, är målet om 
ökad regional framkomlighet. Det är i allas intresse att först se till trafiksäkerheten, 
tillgängligheten – såväl regionalt som lokalt – och miljömässiga aspekter anser 
kommunen. Dessa tillsammans väger högre än regional framkomlighet i den 
enskilda och begränsade punkten.  

Kommunen har tidigare framhållit Trafikverkets andra alternativ som det bästa av 
det av Trafikverkets föreslagna. Då använder man sig av en separat högersväng mot 
Vinslöv. Detta alternativ är det enda som något ser både till lokala, dock en lägre 
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nivå, och regionala tillgängligheten samt trafiksäkerheten. Dock försämras 
tillgängligheten då för Vannebergabor som skall ta sig från Vanneberga till Vinslöv 
avsevärt. Därför har förslaget kompletterats med ramper så att man kan ta sig även i 
riktning mot Hässleholm, enligt Trafikverkets kompletterande utredning, se bilaga 2. 
Tillgängligheten förväntas alltså bli lika bra som innan ombyggnaden i samtliga 
riktningar.  

Med bakgrund mot ovanstående och enligt kommunstyrelsens tidigare påpekande, 
att tunnel och planfri korsning under väg 21 ska kompletteras med av- och påfarter 
för att undvika trafik i Vinslövs tätort, som exempelvis Lommarpskorset med en väl 
fungerande trafiklösning, har Trafikverket utrett ytterligare alternativa 
kompletterande lösningar. Detta så att målen 1, 2, 4 och 5 i tidigare ÅVS anses väl 
tillgodosedda. Den tillkommande lösningen presenteras i bilaga 2.  

Studien som gjorts visar att med vald åtgärd tillfaller en stor del av nyttorna den 
lokala trafikförsörjningen. Korset har länge ansetts farligt och det har även 
uppfattats som svårt för trafikanter att ta sig ut på väg 21 från Vinslöv/Vanneberga. 
Nedan ses lokala och regionala nyttor, framtagna av Trafikverket.  

 

Lokala nyttor 
- Ökad trafiksäkerhet för trafiken mellan Vinslöv och Vanneberga  

- Ökad trafiksäkerhet för trafiken till/från riksväg 21  

- Lokal tillgänglighet mellan Vanneberga och Vinslöv stärks  

- Förbättrad framkomlighet för den tunga trafiken i östra Vinslöv mot Hässleholm  

- Förbättrade förutsättningar att utveckla verksamhetsområdet i östra Vinslöv  

- Mer punktlig, snabbare och säkrare skolskjutstrafik mellan Vanneberga och 
Vinslöv  

- Mer attraktivt och tryggt att gå och cykla mellan Vinslöv och Vanneberga  

- Mer attraktivt att utveckla bebyggelsen i Vanneberga 

 

Regionala nyttor 
 - Ökad trafiksäkerhet för trafiken till/från riksväg 21 och för genomfartstrafiken på 
riksväg 21 i Vannebergakorset. 

 - Minskad restid och ökad regional tillgänglighet på riksväg 21  

 

Trafikarbetet på kommunens gatunät ökade i det första förslaget i och med att man 
bara kunde ta sig i riktning mot Kristianstad. I och med kompletteringen med 
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ytterligare ramper anses trafikarbetet öka men inte enbart inne i Vinslöv och på 
bostadsgatorna. Nyttan att kunna ta sig ut på ett mer trafiksäkert sätt överväger den 
ökade trafiken.  

De regionala nyttorna för regionens och Trafikverkets del omfattas främst av att 
hastigheten kan höjas till 100 km/timme på hela sträckan samt en ökad 
trafiksäkerhet i Vannebergakorset.  

Kostnadsfördelningen har - efter Trafikverkets tillägg om ramp även i riktning mot 
Hässleholm - förändrats från 25 procent i det första förslaget till 
medfinansieringsavtal till 35 procent för kommunen. Detta är en ökning som 
tekniska förvaltningen anser bör diskuteras, tekniska förvaltningen finner inget 
incitament till en ökning.  

 

Prisbild  
Hässleholms kommun och Trafikverket har sedan länge planerat och utrett en 
ombyggnation av anslutningen mot väg 21 från Vanneberga/Vinslöv, enligt ovan. 

Förslag till medfinansieringsavtal finns framtaget av Trafikverket, se bilaga 3. 
Vägporten under väg 21 med anslutningar samt upprustning av GC-port och gång- 
och cykelväg norrut uppgår till 43,1-53,1 mnkr varav kommunen föreslås stå för 
13,9-19,7 mnkr.  

I åtgärdspaketet i avtalet ingår även upprustning gång- och cykelvägen söder om gc-
porten samt mobilitets- och hållbarhetsåtgärder på 1,1 mnkr. För detta står 
kommunen för hela delen. Det innebär att kommunens totala kostnad uppgår till 
13,9-19,7 mnkr plus 1,1 mnkr. Principen för kostnadsfördelningen framgår enligt 
framtaget medfinansieringsavtal, se bilaga 3.  

Driftskostnader  
Driftskostnaden, av gång- och cykelvägen söder om befintligt gc-port under rv 21, 
beräknas uppgå till 19,20 kronor per kvadratmeter och år och ytan uppskattas till    
1 500 m², vilket blir 28 800 kr/år, vilket kommunen kommer att få stå för. Tekniska 
nämnden föreslår till kommunstyrelsen att avsätta 13,9-19,7 mnkr år 2025 (mot 
tidigare 6-8 mnkr) plus 1,1 mnkr för medfinansiering av Vannebergakorset, väg 21 
år 2025.  

Projektet faller inom ramen för medfinansiering av statlig infrastruktur och 
kostnaden på 13,9-19,7 mnkr plus 1,1 mnkr bokförs på ett tillgångskonto. I takt 
med att bidraget löses upp minskar tillgångens värde, samtidigt kostnadsförs 
beloppet som upplösning av bidrag till statlig infrastruktur. Tekniska nämnden 
föreslås få kompensation för denna kostnad.  

Tekniska förvaltningen beräknar den årliga driftkostnaden för skötsel till cirka 30 
tkr. I sedvanlig ordning hanteras detta i samband över- och underskottshanteringen 
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då tekniska nämnden har möjlighet att äska om ökade driftkostnader för gjorda 
investeringar med anslagstyp 1.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Medfinansieringen av Vannebergakorset innebär en kostnad för kommunen på 
totalt 13,9-19,7 mnkr plus 1,1 mnkr (tidigare 6-8 mnkr innan tillägget med ramp 
även mot Hässleholm), med utbetalning år 2025.  

 

 
Bilagor 

Bilaga 1. ÅVS  

Bilaga 2. Tillägg till tidigare ÅVS, av- och påfartsramper Vannebergakorset  

Bilaga 3. Förslag till medfinansieringsavtal  

Bilaga 4. Protokollsutdrag TNAU 2020-09-08 

Bilaga 5. Fördelning av kostnader 
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Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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Veronica Haagen 

Trafikingenjör 
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Medfinansieringsavtal   
för Vannebergakorset på väg 21, Hässleholms kommun 

 
 

Detta avtal avser planläggningsprocessen och/eller byggande för åtgärder och innefattar: 
 Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 
Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 
Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge (nedan kallad Trafikverket) 
 
Hässleholms kommun, org.nr. 212000-0985, Stadshuset, 281 80 Hässleholm, (nedan kallad 
Kommunen). 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från 
annan part till statlig infrastruktur.  

§3 Syfte och bakgrund 

Avtalet avser en vägport med anslutningar på riksväg 21 i korsningen med väg 2030/2004, i det 
s k Vannebergakorset. Åtgärderna genomförs för att förbättra trafiksäkerheten och 
framkomligheten i korsningen.   
 
Invånarna och näringslivet i Vinslöv och Vanneberga har vid flera tillfällen fört fram 
synpunkter på bristande trafiksäkerhet i Vannebergakorset. Det uppstår långa 
väntetider i korsningen för trafiken som ska korsa trafikströmmen på riksväg 21 
innan en lucka öppnas, särskilt i rusningstid. Den långa väntetiden kan innebära att 
bilister tar onödiga risker för att hinna ut på eller korsa vägen.  

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie i samverkan med Hässleholms kommun för 
Vannebergakorset. I utredningsarbetet har inspel från Räddningstjänst och inkomna ärenden 
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från allmänheten och Företagarna Vinslöv beaktats. Inför slutligt val av rekommenderade 
åtgärder har Trafikverket inhämtat synpunkter från Hässleholms kommun och Region Skåne.  
 
Olika lösningar i plan har utretts, och en vägport under väg 21, med anslutningar till riksväg 21, 
uppvisar sammantaget störst samhällsnytta. Då de beräkningsbara nyttorna är tydligt större för 
en vägport både genom att trafiksäkerheten då ökar mest, och genom att restidsförlusterna är 
mindre för detta alternativ, rekommenderar Trafikverket genomförande av en vägport. 
 
Väg 21 är ett funktionellt prioriterat stråk som sträcker sig mellan Kristianstad och 
väg E4. Sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm är till större delen mötes-
separerad och hastighetsgränsen är 100 km/tim. Med den planerade vägporten 
kommer hastighetsgränsen 100 km/tim att gälla på riksväg 21 även genom  
korsningen. 

Kommunen anser det angeläget att åtgärderna i Vannebergakorset även inkluderar en påfart på  
riksväg 21 i riktning mot Hässleholm, varför avtalet även omfattar detta tillägg. Trafiken från 
östra Vinslöv får då en förbättrad framkomlighet i riktning mot Hässleholm, och behöver inte 
köra genom Vinslöv till trafikplats Lommarp. Det menar kommunen ger förutsättningar att 
utveckla verksamhetshetsområdet i östra Vinslöv i enlighet med kommunens översiktsplan. 
 
Trafikverket  har med stöd av Region Skåne gjort bedömningen att vägens regionala funktion 
och tillgänglighet väger så tungt att permanent sänkt hastighet till 60 km/timmen inte är 
rimligt ur ett framkomlighetsperspektiv. Trafikverkets fördjupade utredning visar även att det 
inte är tekniskt möjligt att sätta upp hastighetskameror i korsningen, för ökad 
hastighetsefterlevnad vid permanent sänkt hastighetsgräns. De digitala variabla 60-skyltarna i 
Vannebergakorset är gamla, har bristfällig funktion och ska tas ur drift. Därför har 
länsstyrelsen, efter ansökan från Trafikverket, beslutat om sänkt hastighetsgräns till 70 
km/timmen från och med 2020-06-01, som gäller i korsningen fram till dess att planerad 
ombyggnad är genomförd.  
 
I enlighet med ÅVS:en rekommenderas även en upprustning av den befintliga gång- och 
cykelporten under väg 21, och anslutande gång- och cykelväg till Vanneberga, för förbättrad 
framkomlighet och trygghet. Informations- och mobilitetsåtgärder rekommenderas, riktat mot 
oskyddade trafikanter, i samband med att nya anläggningar enligt detta Avtal öppnas för trafik. 
 
Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtaganden och finansiella ansvar för 
åtgärden. 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Följande nyttor bedöms gälla för genomförande av åtgärden: 
 
Lokala nyttor  

 Ökad trafiksäkerhet för trafiken mellan Vinslöv och Vanneberga  
 Ökad trafiksäkerhet för trafiken till/från riksväg 21  
 Lokal tillgänglighet mellan Vanneberga och Vinslöv stärks  
 Mer punktlig, snabbare och säkrare skolskjutstrafik mellan Vanneberga och Vinslöv  
 Mer attraktivt och tryggt att gå och cykla mellan Vinslöv och Vanneberga 
 Mer attraktivt att utveckla bebyggelsen i Vanneberga  
 Förbättrad framkomlighet i riktning mot Hässleholm för medborgare och näringsliv i 

östra Vinslöv  
 Förbättrade förutsättningar att utveckla verksamhetsområdet i östra Vinslöv 

 
Regionala nyttor: 

 Ökad trafiksäkerhet för trafiken till/från riksväg 21 och för genomfartstrafiken på 
riksväg 21 i Vannebergakorset. 

 Minskad restid och ökad regional framkomlighet på riksväg 21 
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Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är: 
Åtgärdsvalsstudie väg 21 Vannebergakorset (TRV 2016/105143) 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden. 

§5 Beskrivning av åtgärder  
 
Detta Avtal omfattar följande åtgärder: 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen: 

1. En vägport under riksväg 21, för väg 2030/2004 (Vannebergavägen), samt 
upprustning av befintlig gång- och cykelväg. 
 
a) Ny vägport under riksväg 21, för väg 2030/2004 (Vannebergavägen), med 

anslutningar till/från riksväg 21. 
 
Ny avfart från riksväg 21 till väg 2030 i riktning från Kristianstad. Ny påfart till 
riksväg 21 från väg 2030 i riktning mot Hässleholm. Ny anslutningsväg mellan väg 
2004 och riksväg 21, med av- och påsvängsfält på riksväg 21, för trafik från 
Hässleholm och mot Kristianstad.   
 
Vägporten ersätter befintlig korsning mellan riksväg 21 och väg 2030/2004 
(Vannebergakorset). Den befintliga korsningen med riksväg 21 stängs. 
 

b) Ny körfältsindelning på riksväg 21, i anslutning till vägporten, med ny 
toppbeläggning, målning samt anpassning av mitträcke och sidoräcken.  
 

c) Upprustning av befintlig gc-port under riksväg 21 och av gång- och cykelväg på 
sträckan mellan gc-porten och väg 2030. Ny belysning ingår inte. 
 

Åtgärder i den kommunala infrastrukturen: 

2. Upprustning av befintlig gång- och cykelväg på sträckan mellan befintlig gc-port under 
riksväg 21 och väg 2004, samt anpassning av dess anslutning till väg 2004. Ny 
belysning ingår inte. 
 

3. Informations- och mobilitetsåtgärder för oskyddade trafikanter. 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärderna i den statliga infrastrukturen, som omfattas av detta avtal, 
bedöms uppgå till ca 42-52 mkr (prisnivå 2021-02), inklusive planläggning, projektering, 
byggnation, marklösen och Trafikverkets interna kostnader. Kostnader för ledningsarbeten och 
hantering av rivningsmassor har inte bedömts, utan dessa kostnader tillkommer. 
 
Den bedömda kostnaden bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt/kalkyler i tidigt 
skede/underlag i planläggningsprocessen och är preliminära. Den faktiska kostnaden kan 
därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika 
förutsättningar i ett senare skede.  
 
Den totala kostnaden för de åtgärder i den statliga infrastrukturen som utgörs av 
grundutförande, bedöms uppgå till 34-36 mnkr. Kommunen svarar för 25 % av den totala 
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kostnaden för dessa åtgärder, vilket bedöms motsvara den kommunala nyttan för åtgärderna. 
Kommunens medfinansiering för grundutförandet bedöms uppgå till 8-9 mnkr. 
 
Kostnaden för påfarten bedöms uppgå till 8-16 mnkr. En påfart mot Hässleholm i 
Vannebergakorset utgör tillägg till grundutförande, med övervägande lokala nyttor. Enligt 
genomförd nyttobedömning bör kommunen svara för 75 % av kostnaden för påfartslösningen. 
Då det bedömda kostnadsspannet för påfarten är relativt stort, beroende på osäkerheter i det 
tidiga skedet, svarar kommunen för 60 % och Trafikverket för 40 % kostnaden. Kommunens 
medfinansiering för påfarten bedöms uppgå till 4,8-9,6 mnkr.  
 
Den kommunala medfinansieringen av åtgärder i den statliga infrastrukturen bedöms uppgå till 
12,8-18,6 mkr. Kommunen ska i och med rekvisition till Trafikverket betala den faktiska totala 
kostnaden för medfinansieringen till den statliga infrastrukturen (se vidare §9). 
 
Kommunen ska svara för 100 % av kostnaderna för åtgärd 2 och 3 i den kommunala 
infrastrukturen, vilka bedöms uppgå till totalt 1,1 mkr. Ny belysning för gång- och cykelvägen 
(åtgärd 1c och åtgärd 2) ingår inte utan tillkommer, och Kommunen svarar då för kostnaden. 
 
Den totala kostnaden som kommunen ska svara för bedöms uppgå till 13,9-19,7 mkr. Åtgärd 2 
utförs av Trafikverket. Kommunen ska i och med fakturering till Trafikverket betala den 
faktiska totala kostnaden för åtgärd 2 i den kommunala infrastrukturen (se vidare §9). 
 
Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 
(mkr)

TRV NTP TRV RTI Kommunen Summa

1 Vägport under riksväg 21 med 
anslutningar samt 
upprustning av gc-väg norrut 
från befintlig gc-port under 
riksväg 21

TRV 42-52 29,2-33,4 12,8-18,6 44-52

44-52 29,2-33,4 12,8-18,6 44-52

2 Upprustning av  gång- och 
cykelväg söderut från befintlig 
gc-port under riksväg 21

TRV 1,0 1,0 1,0

3 Informations- och 
mobilitetsåtgärder för 
oskyddade trafikanter

Kommunen 0,1 0,1 0,1

1,1 1,1 1,1

43,1-53,1 29,2-33,4 13,9-19,7 43,1-53,1Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal

Finansiär

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

Åtgärder i den kommunala infrastrukturen

SUMMA

 
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan 
angivna totala kostnader.  
 
Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för den statliga anläggningen.  
 
Kommunen svarar för kostnaderna för drift och underhåll för den kommunala anläggningen. 

~-----~--~-•-----.-------.---=w----•------j 
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§7 Ansvarsfördelning 

Trafikverkets ansvar 

1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna i den statliga infrastrukturen som 
omfattas av detta avtal. 
 

2. Trafikverket svarar för att utföra åtgärd 2, gång- och cykelvägen i den kommunala 
infrastrukturen, för Kommunens del enligt Kommunens uppdrag åt Trafikverket. Följande 
gäller för upphandlingen: 

Den kommunala gång- och cykelvägen som Trafikverket ska utföra, ska Kommunen sedan 
äga och vara huvudman för.  

Parternas anläggningar är integrerade med varandra i sådan utsträckning att det 
ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är nödvändigt att en och samma entreprenör utför 
hela anläggningen.  

Kommunen uppdrar därför genom förhandlad upphandling utan föregående annonsering, 
enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling/6 kap 7 § lagen om offentlig upphandling 
inom försörjningssektorerna, åt Trafikverket att genomföra upphandlingen av gång-och 
cykelvägen enligt åtgärd 2 (med tillämpning av LOU/LUF) och i övrigt agera byggherre för 
denna entreprenad. 
 

3. Trafikverket ansvarar för att Kommunens bevakande projektledare kallas till erforderliga 
möten och får ta del av erforderligt material för genomförande av den kommunala gång- 
och cykelvägen (åtgärd 2) enligt detta Avtal. 
 

4. Trafikverket ska i arbetet med vägplan för vägporten (åtgärd 1) analysera hur en 
förbindelse ska skapas för trafiken från avfarten på riksväg 21 till väg 2030 i riktning mot 
Vanneberga.  

 
5. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
 

Kommunens ansvar 

6. Kommunen uppdrar åt Trafikverket att upphandla gång- och cykelvägen, i den 
kommunala infrastrukturen (åtgärd 2), för dess räkning utan att behöva annonsera.  

7. Om kommunen önskar ny belysning utmed gång- och cykelvägen utmed kommunal 
och/eller statlig del, så får kommunen begära tillägg till Avtalet, och Kommunen får då 
svara för kostnaden för belysning. 

8. Kommunen utser en bevakande projektledare för gång- och cykelvägen i den kommunala 
infrastrukturen (åtgärd 2), som omfattas av detta Avtal. 

9. Kommunen tillhandahåller den mark som behövs för genomförande av åtgärderna som 
omfattas av detta Avtal. 

10. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. 

11. Kommunen ska utföra eller låta utföra informations- och mobilitetsåtgärder för oskyddade 
trafikanter som omfattas av åtgärd 3 i detta Avtal. 

12. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 
myndighetsbeslut iakttas vid genomförandet av åtgärderna som Kommunen svarar för. 
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Generella Principer för ägande, drift och underhåll  

Trafikverket är väghållare för riksväg 21 på den aktuella sträckan Hässleholm- Kristianstad och 
för väg 2030 och väg 2004 i anslutning till Vannebergakorset. 
Trafikverket ska efter färdigställandet vara väghållare för, och svara för framtida drift och 
underhåll av ny statlig anläggning i Vannebergakorset som omfattas av detta Avtal. Trafikverket 
ska även äga den nya brokonstruktionen på riksväg 21 i Vannebergakorset, och svara för drift 
och underhåll av denna och av vägporten, inklusive belysning.  
 
Trafikverket är väghållare för gång- och cykelvägen norr om befintlig gc-port under väg 21 vid 
Vannebergakorset. Trafikverket ska svara för framtida drift och underhåll av denna del av gång- 
och cykelvägen, exklusive belysning. Trafikverket ska även äga samt svara för framtida drift och 
underhåll av gc-porten, exklusive belysning. 
 
Kommunen är fortsatt efter färdigställandet av åtgärder på gång-och cykelvägen, söder om 
befintlig gc-port under väg 21, väghållare för och svarar för framtida drift och underhåll av 
denna. Kommunen ska även äga belysningsanläggning utmed gång- och cykelvägen och i gc-
porten under riksväg 21, och svara för drift och underhåll av denna. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Parterna svarar för kostnadsförändringar för åtgärder i detta Avtal i proportion till sina 
respektive åtaganden.  
 
Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad för de åtgärder som 
Trafikverkets ska utföra, när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index 
för väginvesteringar, ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. Prisindex (vägindex) 
2021-02 används för prisnivåomräkning. 
 
Kostnadsfördyringar till följd av ÄTA-arbeten (ändringar, tillägg och avgående arbeten) 
avseende åtgärder i detta Avtal, och som ensidigt önskas av Kommunen, ska bekostas av 
Kommunen, om inte parterna kommer överens om någonting annat. Detsamma gäller 
avseende merkostnader för Trafikverkets drift och underhåll av den statliga anläggningen, till 
följd av dessa tillägg/ändringar.  
 
Ändringar eller tillägg till åtgärder i detta Avtal ska godkännas skriftligen i förväg av båda 
parter, och göras så att projektets framdrift inte påverkas negativt.  

§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen från Kommunen, för den faktiska totala kostnaden 
för åtgärderna i den statliga infrastrukturen enligt detta Avtal, löpande i takt med att 
kostnaderna upparbetas. 
 
Trafikverket fakturerar Kommunen för den faktiska totala kostnaden för åtgärden i den 
kommunala infrastrukturen enligt detta Avtal, efter avslut/godkännande. 
 
Rekvisition/faktura skall sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att 
den hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är uträknad och 
till fakturan skall bifogas specifikation över upparbetade kostnader.  
 
 
Rekvisition/faktura skickas elektroniskt till: Hässleholms kommun 

Fakturor Ref:nr HLM 2121 
Box 140 
281 22 Hässleholm 
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§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna har ömsesidigt ansvar att hålla sig uppdaterade om genomförandet av åtgärderna i 
detta Avtal. Informationsmöten avseende åtgärder i detta Avtal ska genomföras med den 
regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning.  
 
Kommunen ska ges insyn i Trafikverkets arbete med att genomföra den kommunala gång- och 
cykelvägen som omfattas av åtgärd 2 i detta Avtal. Detta ska ske genom rapportering om hur 
arbetet framskrider tekniskt och tidsmässigt. Trafikverket ansvarar för att Kommunens 
bevakande projektledare kallas till erforderliga möten och får ta del av erforderligt material för 
genomförande av den kommunala gång- och cykelvägen (åtgärd 2) enligt detta Avtal. 

§11 Tidplan  

Byggstart för åtgärden i den statliga infrastrukturen i detta Avtal, bedöms kunna ske tidigast  
år 2026. Tidpunkten kan komma att påverkas av flera faktorer, som t e x när åtgärden kan 
rymmas i RTI-planen och i Trafikverkets verksamhetsplan.  
 
Åtgärden i den kommunala infrastrukturen i detta Avtal ska genomföras samordnat med 
åtgärden i den statliga infrastrukturen.  
 
Informations- och mobilitetsåtgärder ska genomföras inför och i samband med att nya 
anläggningar enligt detta Avtal öppnas för trafik. 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av:   
 

1. att eventuella ytterligare för åtgärden nödvändiga planer och tillstånd vunnit laga kraft  
2. att Trafikverket erhåller erforderliga medel för genomförandet. 
3. att Trafikverket erhåller nödvändiga bemyndiganden 

 
Om detta Avtal bryts, eller upphör att gälla p g a att förutsättningar enligt ovan i denna §12 inte 
uppfylls, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills genomförda åtgärder och 
upparbetade kostnader för åtgärderna i detta Avtal. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att 
vara giltiga. 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
8 (8) 

 

      

TM
AL

L 
04

62
 M

ed
fin

an
si

er
in

g 
oc

h 
sa

m
ve

rk
an

sa
vt

al
 v

. 2
.0

 

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket Maria Hellqvist Hässleholms kommun Mats Svensson  
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3 2019-10-24

Påfart mot Hässleholm - kompletterande utredning 

· 1 gård stängs. 

En rakare anstutning tiU väg 21 . med 
väjningsplikt. Befin ig vä gbredd och 
örfältsindelning behå s. Anslutn·ng ·11 gård 

stängs. 

Ahemaliv2 
En ny påfart ti I väg 21. Befin -g vägbredd och 
örfiltsindelning behåll.s. Anslut -ng till gård 

Altema:iv3 
Omledning via lokalgata tm nästa trafikplats_ 
Studeras ej vidare på grund av påverkan på 
bosudsområde. 

Aluemariv4 
Påfansramp so börjar på Furutorpsgatan. 
Studeras ej vidare på grund av påverkan på 
bosc.adsområde sam ologisk koppr ng. 

Al emativ 5 
P åfartsramp som börjar högre upp på 
Vannebergavägen. Studeras ej vidare på 
grund av att inlösen av bo5tadsfastighe1 krävs. 
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4 2019-10-24

Påfart mot Hässleholm – tänkbara alternativ

ÄMFÖRELSE 1 a-1 b 
Aspekt 1a Alt 1b 

Utformning Pafart till ege körfäl . Rak anslutning med 
utrymme tas från väjningsp ikt Bafin ig 
motriktade körfält indelning av väg 21 (e 

körfält norrgående) 

Trafiksäkerhet en olyckSlis , vävning Viss risk för 
upphinnandeolyckor 

Fran komlighe väg 21 400 m ko are tvåfä Norrgaende trafik kan 
södergående påverkas av anslutande 

trafik 

Pafart till ege körfä Väjningsplikt. Start i 
uppförsbacke 

Omgivningspaverkan Ca 100 mny mp Ca 100 m ny ramp 
Genomförbarhet Kräver arbete pa väg 21 Endast ny ramp 

Kostnader > 5Mkr < 5 Mkr 
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Arbetsprocessen

• Åtgärdsvalsstudie genomförd och avslutad sommaren 2018
• Avtalsdiskussioner inledda 2019
• Omtag i avtalsdiskussioner med anledning av att kommunen anser det 

angeläget med en koppling Vinslöv- väg 21 västerut
• Kompletterande utredning av koppling väg 21 västerut hösten 2019



Utgångspunkter

Korsningsutformning och höga trafikmängder 
på väg 21 innebär framkomlighetsproblem för 
anslutande trafik från Vannebergavägen. 

Trafiken på väg 21 håller dessutom ofta hög 
hastighet trots VH-anläggningen. Sammantaget 
ger detta bristande trafiksäkerhet.

Väg 21 är ett viktigt regionalt är stråk för 
pendling och godstransporter. Hög 
framkomlighet på vägen är viktigt för att gynna 
den regionala utvecklingen.

Flöden att hantera

ai\--. 
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Resultat ursprunglig lösning i ÅVS
Ett tiotal åtgärdsförslag utreddes och studien 
avslutades med ett rekommenderat paket:
- Vannebergavägen läggs i vägport under rv 21. 

- Ny koppling från Vannebergavägen till rv 21, från 
Hässleholm och mot Kristianstad (höger/högerkorsning). 
Mitträcket är genomgående.  

- Avfart från rv 21 österifrån till Vannebergavägen. För trafik 
som skall till Vanneberga anläggs vändmöjlighet. 

- Hastighetsgränsen på rv 21 höjs till permanent 100 km/h. 

- upprustning av cykelstråk inkl. GC passage samt 
informationsåtgärder kopplat till skolan.

Åtgärderna bedöms ha positiv inverkan på projektmål då de största trafikströmmarna i korsningen 
hanteras. På minussidan bedöms trafiken på kommunala vägnätet (Lommarpsvägen) öka med ca 200 
fordon/dygn och resvägen för relationen Vanneberga-Hässleholmen bli ca 2 km längre. 

ai\--. 
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Anslutning mot Hässleholm - lösningsförslag 
För att tillgodose kommunens önskemål om en 
koppling mellan Vinslöv och väg 21, i riktning mot 
Hässleholm, utan att hänvisa trafiken till trafikplats 
Lommarp, har ytterligare alternativ studerats som 
skulle kunna komplettera föreslagen lösning i 
ÅVS:en.

Alternativ 2-5 har förkastats efter analys i ett första 
steg pga: 
- intrångseffekter, 
- krav på inlösen av bostäder, 
- utformning som omöjliggör tillräckliga 

accelerationsmöjligheter för lastbilar mm 

ai,'I 
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Fortsatt utredning av lösningsförslag 
Alternativ 1a med en påfart som tar i anspråk 
400 meter av motriktad tvåfältssträcka, genom 
justering av befintlig väg och mitträcke. 

-> Förkastas då en anslutning till riksväg 21, där 
huvudströmmen på riksvägen ska byta körfält inte 
är acceptabel. 

Bedömd kostnad ca 2-4 mkr.

Alternativ 1b med en anslutning till riksväg 21 
med väjningsplikt.

-> Förkastas då det är mindre lämpligt med 
hänsyn till lutningen längs väg 21, då det kan 
innebära en ökad risk för upphinnandeolyckor.

Bedömd kostnad ca 6-8 mkr.
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© TRAFIKVERKET 



Anslutning mot Hässleholm - rekommenderad lösning
Trafikverket bedömer att anslutningen mot 
Hässleholm bör utformas som en påfart, där den 
anslutande trafiken väver in på riksväg med 
erforderlig längd på accelerationsfältet med hänsyn till 
lutningsförhållandena. Därför rekommenderas 
följande alternativ, för fortsatt utredning i vägplanen:

• Modifierat alt 1a – en påfart inom befintlig 
vägbredd genom att flytta mitträcket och korta av 
omkörningssträckan. Bedöms ge mindre intrång 
men något sämre framkomlighet.

• Modifierat alt 2 – en påfart med normal 
erforderlig längd på accelerationsfältet. Bedöms 
ge större intrång men något bättre framkomlighet.

Bedömd kostnad: 8-16 mkr

ai,'I 
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Samlad lösning-effekter 
• Säkerställer regional framkomlighet 

(mittseparering och 100 km/h).

• Ökar trafiksäkerheten (mittseparering, mer 
överblickbara och säkra anslutningar till väg 21, 
planskild passage av väg 21).

• Ger god tillgänglighet Vinslöv-väg 21 i båda 
riktningar, utan att belasta det kommunala 
vägnätet ytterligare.

• Ger god tillgänglighet Vinslöv-Vanneberga.

• Främjar gång- och cykeltrafik. 

ai,'I 
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Åtgärd på kort sikt - innan korsningen byggs om

De digitala variabla 60-skyltarna i Vannebergakorset
är gamla och har bristfällig funktion. 

Länsstyrelsen har därför, efter ansökan från 
Trafikverket, beslutat om sänkt hastighetsgräns till 
70 km/timmen från och med 2020-06-01. 

Sänkt hastighetsgräns i korsningen ska gälla fram till 
dess att planerad ombyggnad är genomförd.
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Hastighetskamera ATK

ATK sätts generellt inte upp på flerfältsvägar av olika skäl:

- svårt att få identifierbara bilder när kameran står så långt ifrån fordonet.

- svårt att bevisa att rätt fordon fotograferats när det är två fordon i bredd.

- 2+1-vägar tillhör våra säkraste vägar (trots höga hastigheter). 
ATK sätts därför mest sätts upp på 80/90 vägar. 

En satsning på ny process för ATK 2.0 planeras med nya kameror om ca 3-4 
år. Prioriteringen görs samlat på nationell nivå i Trafikverket i samråd med 
Polismyndigheten. Problem med att prioritera ATK i Vannebergakorset:

-> en tillräckligt lång enkelfilig sträcka måste finnas, som uppfyller kraven 
på kameraplacering. 

-> kan hastighetskamera prioriteras trots att det är längs en 2+1-väg? 

-> kan hastighetskamera prioriteras trots ny planerad planskildhet?

ai,'I 
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Ortofoto väg 21/ Vannebergavägen med höjdkurvor 
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Namn på åtgärdsvalsstudie: VÄG 21 - VANNEBERGAKORSET 

Ansvarig för genomförande: KRISTER WALL 

Organisation: TRAFIKVERKET REGION SYD 
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Datum - avslut: 2018-06-21 
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Initiering 

Bakgrund och syfte 
Syftet med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som planeringsmetodik är att ge ett underlag som prioriterar 
effektiva lösningar inom ramen för tillgängliga resurser och bidra till att vidareutveckla 
transportsystemets funktion som en del i en hållbar samhällsutveckling. Åtgärdsvalsstudien ska leda 
till rekommenderad inriktning för utveckling av trafiksystemet, men kan också utmynna i en 
rekommendation om att inte göra någon åtgärd alls om problemen och nyttorna av utredda åtgärder 
är små. Att starta och genomföra åtgärdsvalsstudier innebär att det sållas bland vilka problem som är 
viktiga att ta tag i, vilket bidrar till effektiv planering. Genom åtgärdsvalsstudier kommer frågor som 
hör hemma i ett tidigt planeringsskede att diskuteras och hanteras i rätt fas istället för att belasta 
senare planeringsskeden. 

Sedan lång tid tillbaka finns framkomlighetsproblem i Vannebergakorset som utgörs av korsningen 
mellan riksväg 21 och väg 2004/väg 2030 (vidare benämnd Vannebergavägen), strax söder om Vinslöv 
i norra Skåne. Stundtals är det svårt för anslutande trafik på Vannebergavägen att komma ut på väg 21. 
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblematiken i korsningen gäller primärt motorfordon - för 
gående och cyklister finns en planskild passage under väg 21. Trafiken uppgår till 11 400 fordon per 
dygn (ÅDT) av vilka cirka 14 % är tung trafik. 

För att bidra till ökad trafiksäkerhet och framkomligheten i korsningen finns sedan år 2003 en 
anläggning med variabel hastighetsreglering (VH-anläggning) som visar sänkt hastighet på väg 21 
genom korsningen när trafik ansluter från Vannebergavägen. Detektering görs automatiskt och den 
generella hastighetsbegränsningen 100 km/h sänks till 60 km/h för trafik i öst-västlig riktning på väg 
21. 

Väg 21 leder från Kristianstad i öst via Hässleholm och ansluter utanför Åstorp mot Europaväg 4. 
Sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm byggdes om till 2+1 väg juni 2015, och högsta tillåtna 
hastighet ökades då från tidigare 90 km/h till 100 km/h. Att bygga om korsningen till trafikplats med 
planskildhet och ramper i samband med vägens ombyggnation förkastades med hänsyn till den 
betydande investeringskostnad detta skulle innebära, samt att korsningen är lokaliserad nära 
trafikplats Lommarp. Dagens VH-anläggning är dåligt anpassad för dagens förutsättningar. 

Vannebergavägen är en tertiär länsväg (söder om väg 21) respektive primär länsväg (norr om väg 21). 
Vägbredden är mellan sex till sju meter och hastighetsbegränsningen är 50 km/h på sträckan vid 
Vannebergakorset.  

Det har under åren kommit in ett flertal kundärenden till Trafikverket om att hastighetsefterlevnaden 
genom korsningen är låg, i synnerhet för den tunga trafiken, och att korsningen inte är trafiksäker.  

Denna åtgärdsvalsstudie syftar därför till att identifiera och beskriva biltrafikens framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsproblem i korsningen för att därefter ge förslag på lösningar. 
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Avgränsningar, problem, brister och behov
Vannebergakorset är i utredningens inledande skede en utredningspunkt (Figur 1) och geografisk 
avgränsning kommer att specificeras utifrån de åtgärdsförslag i utredningens kommande skede som 
bedöms lämpliga.

Figur 1. Översiktskarta över utredningsområde

Korsningsutformning och höga trafikmängder på väg 21 innebär framkomlighetsproblem för 
anslutande trafik från Vannebergavägen. Trafiken på väg 21 håller dessutom ofta hög hastighet trots 
VH-anläggningen (variabel hastighetsanläggning, se beskrivning på sid 12). Sammantaget ger detta 
bristande trafiksäkerhet.

Beaktat att väg 21 regionalt är ett viktigt stråk för pendling och godstransporter måste 
framkomligheten på vägen vara fortsatt god för att gynna den regionala utvecklingen. Väg 21 ingår i 
det av Trafikverket utpekade funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) för såväl godstransporter som 
dagliga personresor och långväga personresor.

Aktörer och övriga intressenter
Aktörer är Trafikverket och Hässleholms kommun.

Primärt berörda intressenter i åtgärdsvalsstudien är Trafikverket och Hässleholms kommun. Andra 
intressenter som kan påverkas av kommande åtgärder är trafikhuvudmän, polis, räddningstjänst, 
samhällsföreningar, företag, företagarföreningar, åkerier, markägare mm.

Väg 2030
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Tidigare planeringsunderlag och gällande planer 
Tidigare utredningar och planeringsunderlag som berör åtgärdsvalsstudien listas nedan: 

 Förenklad åtgärdsvalsstudie - Djurpassage väg 21 Kristianstad – Hässleholm 

 Viltåtgärder längs väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad, vägplan 

 Hässleholms kommuns översiktsplan 2007 

Förenklad åtgärdsvalsstudie - Djurpassage väg 21 Kristianstad – Hässleholm (2013) 
Sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm fungerar som barriär för fauna på grund av intensiv 
trafik och hög hastighet. Vägen utgör särskilt en barriär för hjortdjur, vilket påverkar landskapets 
ekologiska funktioner på ett negativt sätt. Det sker ett stort antal viltolyckor, inklusive olyckor med älg 
längs utpekad vägsträcka. 

Som åtgärdsförslag i den förenklade åtgärdsvalsstudien rekommenderas planskild passage med 
kompletterande viltstängsel, och lämplig placering tas fram i viltstyrningsplan. 

Åtgärdsvalsstudien hålls övergripande och anger inte specifika åtgärder för Vannebergakorset, men 
ingår som underlag i det fortsatta arbetet med viltåtgärder längs väg 21 mellan Hässleholm och 
Kristianstad, se nedan. 

Vägplan viltåtgärder längs väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad, vägplan 
I områden mellan Hässleholm-Kristianstad finns bland annat älg, rådjur och vildsvin. Sedan väg 21 
byggdes om med mittseparering har dess barriäreffekter för viltet blivit än mer påtaglig. För att 
minska vägens negativa påverkan på djurlivet och risken för viltolyckor planeras en viltpassage samt 
viltsäkringsåtgärder i form av viltstängsel och färister. 

Vägplanen innefattar en viltpassage i form av en bro över väg 21 vid Ekeberg vid Järseke. Det kommer 
även att sättas upp viltstängsel på långa sträckor. En del av dagens passager över och under vägen 
kommer att anpassas utifrån viltets behov. Beräknad byggstart år 2018. 

 

Figur 2. Planerade viltåtgärder väg 21. Källa: Infoblad till samrådsmöte 5 april 2016 förplanerade viltåtgärder 
mellan Hässleholm och Kristianstad. 
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Vägplanen innebär att korsningens samtliga anslutningar ramas in med viltstängsel, se Figur 3. I 
övrigt innebär vägplanen inga förändringar som berör Vannebergakorset. 

 

Figur 3. Detaljritning med planerade viltåtgärder för Vannebergakorset. Källa: Granskningshandling Vägplan Väg 
21 viltpassage och viltsäkring. 
 

Översiktsplan Hässleholms kommun 2007 
Hässleholms kommuns översiktsplan från 2007 specificerar kommunens övergripande 
planeringsinriktning. Enligt antagna strategier för kommunikationer ska kommunen arbeta i riktning 
mot hållbart resande genom att främja transporter med cykel, gång och kollektivtrafik. Väg 21 mellan 
Vinslöv och Hässleholm är i översiktsplanen utpekad som kommunikationslänk med gång- och cykel. 

I den fördjupade översiktsplanen från 
2005 är väg 21 och Vannebergavägen 
markerade som transportstråk där 
trafiksäkerhetsåtgärder ska prioriteras 
(planen togs fram före ombyggnaden av 
väg 21). Vannebergakorset pekas ut i 
planen för större åtgärder och byggande 
av ny väg. Detta beror på att 
översiktsplanen utgick från att väg 21 på 
längre sikt skulle bli mötesfri fyrfältsväg 
med planskildhet i Vannebergakorset. 

  

Figur 4. Utsnitt från Översiktsplan för Vinslövs tätort, 
Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 
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Förstå Situationen 

Övergripande funktion 
Väg 21 är en riksväg som leder från Kristianstad i öst via Hässleholm och ansluter utanför Åstorp mot 
Europaväg 4, se Figur 5. Vägen är en viktig pendlingsled för motorfordon mellan Kristianstad och 
Hässleholm och är ett funktionellt prioriterat stråk för godstrafik (inkl. rekommenderad led för farligt 
gods). Sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm är till större delen mötesseparerad och 
hastighetsbegränsningen är 100 km/h. Befintlig utformning med 2+1 väg färdigställdes i juni 2015. 
Väg 21 trafikeras av cirka 11 400 motorfordon ÅDT (mätår 2017) genom Vannebergakorset, varav cirka 
14 % är tung trafik. Såväl kapaciteten som trafiksäkerheten för vägsträckan mellan Kristianstad och 
Hässleholm har förbättrats sedan vägen byggdes om. Vägens bredd är 12 meter på sträckan. 

 

Figur 5. Sträckning väg 21 (ljusblå markering) 

 

Vannebergakorset är en viktig korsning för motorfordonstrafik mellan centrala Vinslöv och 
Kristianstad. Cirka 2 kilometer nordväst om Vannebergakorset ligger den planskilda trafikplatsen 
Lommarp som är den huvudsakliga korsningspunkten för motorfordonsresor mellan Vinslöv och 
Hässleholm. 

Väg 2004 fortsätter söderut och ansluter mot väg 2006 strax norr om byn Djurröd. Trafikmängderna 
var år 2017 cirka 1 000 motorfordon (ÅDT), varav cirka 8 % är tung trafik.  

Väg 2030 förbinder väg 21 med de centrala delarna av Vinslöv. Vägen har en separerad gång- och 
cykelväg på västra sidan. Trafikmängderna var år 2017 cirka 2 400 motorfordon (ÅDT), varav cirka 7 
% är tung trafik.  
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Vannebergakorset 

 

Figur 6 Ortofoto väg 21/ Vannebergavägen med höjdkurvor. 
 

Vannebergakorset är en fyrvägskorsning i plan som medger trafikrörelser i samtliga relationer. 
Trafikflödet på väg 21 innebär att motorfordon som ankommer korsningen från Vannebergavägen och 
antingen ska korsa vägen eller göra vänstersväng kan få långa väntetider innan lucka öppnas mellan 
den täta trafiken på väg 21. Den långa väntetiden kan innebära att bilister tar onödiga risker för att 
hinna ut på eller korsa vägen. Framkomlighetsproblemen är störst under eftermiddagens 
högtrafiktimme för trafikanter som ankommer via Vannebergavägen norrifrån och ska svänga vänster 
mot Kristianstad. 

Väg 21 är utformad som 2+1 väg väster och öster om korsningen, och har genom korsningen ett 
genomgående och ett vänstersvängsfält per riktning. Från Kristianstad finns även fri högersväng mot 
Vinslöv.  
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Trafiksäkerhet 
Anläggningen för variabel hastighet har funnits 
på plats i snart 14 år och användes ursprungligen 
för sänkning av hastigheten från 90 km/tim till 
70 km/tim. Med ny vägutformning har 
anläggningen att hantera hastighetsbegränsning 
från 100 till 60 km/timmen, vilket gör 
anläggningens placering mindre lämpad för 
nuvarande förutsättningar. 

Avståndet från skylt som indikerar variabel 
hastighet till korsningspunkten är cirka 150 
meter i båda riktningar.  

VH-anläggningens utformning är inte anpassad 
för rådande förhållanden och 
hastighetsefterlevnaden bedöms vara låg både för tung trafik och biltrafik. Även topografin bidrar till 
låg hastighetsefterlevnad. Trafik västerifrån ankommer i nedförsbacke, innebärandes att trafik 
österifrån möts av uppförsbacke precis efter korsningen. Detta leder till att lastbilar och tyngre fordon 
österifrån i stor utsträckning ignorerar VH-skyltens budskap för att behålla rörelseenergin genom 
korsningen inför kommande uppförsbacke. För trafiken österifrån krävs kraftig inbromsning för att 
sänka hastigheten till 60 km/h.  

 

Figur 8. Korsningspunkt Vannebergakorset, med sluttning upp mot Nävlingeåsen 

 

Figur 7. VH-skylt på väg 21 för trafik västerut. 
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Bristande hastighetsefterlevnad och att mitträcke saknas genom själva korsningen samt stundtals 
omfattande framkomlighetsproblem för anslutande trafik leder till att trafiksäkerheten i korsningen 
bedöms vara bristfällig. Korsningen kan uppfattas som otrygg, i synnerhet för Vannebergavägens 
anslutande eller genomgående trafik under högtrafik. 

Inom utredningsområdet har det under en tioårsperiod (2007-2016) skett totalt nio olyckor varav en 
dödsolycka. Olyckorna har olika karaktär och är en blandning av korsningsolyckor och 
upphinnandeolyckor. Fyra av olyckorna har varit så kallade upphinnandeolyckor där ett 
bakomvarande fordon har kört in i framförvarande fordon av olika anledningar. Flera av 
olycksbeskrivningarna kan tyda på att  korsande fordon, det vill säga motorfordon från 
Vannebergavägen, har kört ut på väg 21 varpå motorfordon på väg 21 får bromsa så kraftigt att 
bakomvarande fordon inte hinner reagera. En dödsolycka har skett i kollision mellan lastbil och 
moped. Då vägutformningen är relativt ny saknas relevant underlag för att dra slutsatser utifrån 
tillgänglig olycksstatistik. 

Siktförhållandena i korsningen är goda. 

Kapacitet och framkomlighet 
En trafikräkning genomfördes onsdag till söndag under vecka 10 (år 2017). Medelflödet under 
maxtimmarna redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Medelflöde under maxtimme, uppmätta onsdag 8 mars och torsdag 9 mars 2017.  
   

H RF V Summa: 

Kl. 07-08 
 

Väg 2030 14 10 51 75 

  
Väg 2004 9 20 16 45 

  
Väg 21 Västerut 62 521 7 590 

  
Vägs 21 Österut 10 502 32 544 

       

   
H RF V Summa: 

Kl. 16-17 
 

Väg 2030 15 21 38 74 

  
Väg 2004 10 24 16 50 

  
Väg 21 Västerut 137 634 17 788 

  
Vägs 21 Österut 30 608 23 661 
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Maxtimmarna från denna mätning har analyserats med Capcal som är ett program för beräkning av 
kapacitet och framkomlighet i korsningar. Framkomlighetsproblemen för anslutande trafik är som 
störst under eftermiddagens högtrafik mellan kl. 16 och 17 då trafikmängderna på väg 21 är som störst. 
För att ta hänsyn till den variabla hastighetsanläggningen har trafiken på väg 21 i analysen getts en 
medelhastighet på 80 km/h. Framkomligheten för anslutande trafik är starkt beroende av vilken 
hastighet trafiken på väg 21 har. Lägre hastighet på väg 21 innebär förbättrad framkomlighet för 
anslutande trafik.    

Analysen visar på hög belastningsgrad (cirka 0,8) i tillfarten från Vinslöv (väg 2030) under 
eftermiddagens maxtimme. Under morgonens högtrafik är belastningsgraden något lägre (cirka 0,6). 
Detta innebär att trafikanter från Vinslöv fördröjs cirka 3,5 minuter i korsningen under eftermiddagen, 
och cirka 2 minuter under morgonens maxtimme. Belastningsgrad och kölängder i övriga tillfarter är 
låga. 

Om trafiken på väg 21 skulle hålla 60 km/h skulle detta innebära stora förbättringar för anslutande 
trafik. Belastningsgraden sjunker till cirka 0,5 i tillfarten från Vinslöv vilket innebär drygt en minuts 
fördröjning.  

Det bör noteras att det teoretiska medeldygnsflödet på sträckan, se Figur 9, innebär att dygnsflödet på 
väg 21 kan förväntas öka med ytterligare cirka 1800 fordon per dygn under juni-augusti. Underlag för 
dygnsflödet väg 2030 och väg 2004 under denna period finns inte till hands, men då 
belastningsgraden vid mätningstillfället var på pass hög som 0,8 innebär detta att  
framkomlighetsproblemen kan öka markant för den anslutande trafiken under sommarhalvåret. 

 

Figur 9. Teoretiskt medeldygnsflöde väg 21 på sträcka mellan trafikplats Lommarp och Vannebergakorset. Datum 
för när trafikmätningen genomfördes är markerat i figuren.  
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Kringliggande vägnät 
Cirka 2,0 kilometer norr om Vannebergakorset ligger trafikplats Lommarp som är en planskild 
korsningspunkt mellan Lommarpsvägen mot Vinslöv och väg 21. Trafikplatsen trafikeras främst av 
motorfordon med målpunkter mellan Vinslöv och Hässleholm (> 75 % av den totala trafiken), men i 
mindre utsträckning även Kristianstad (< 25 % av den totala trafiken). Trafikplatsen trafikeras av cirka 
2 000 fordon (ÅDT) vilket kan anses vara en relativt låg utnyttjandegrad.  

Om anslutningsmöjligheterna till och från väg 21 i Vannebergakorset skulle utgå måste motortrafiken 
ledas till och från trafikplats Lommarp via det kringliggande vägnätet, vilket innebär en omväg på 
mellan 2,5 – 4,5 km. Alternativa färdvägar genom Vinslöv är Lommarpsvägen, Furutorpsgatan och 
Ringvägen. Lommarpsvägen är en genomfartsgata medan Furutorpsgatan och Ringvägen är villagator 
med lokal funktion. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h på gatorna. 

Körväg från östra Vinslöv via trafikplats Lommarp beräknas skapa förlängda restider för resor till eller 
från Kristianstad med cirka 3 – 6 minuter beroende på start/slutpunkt i Vinslöv. Dessa 
restidsförlängningar måste dock vägas mot den förväntade fördröjningen vid Vannebergakorset som 
uppstår under rusningstid (cirka 3,5 minuter i maxtimme). Under en maxtimme blir alltså den 
förlängda restiden cirka 0 – 3 minuter beroende på start/slutpunkt i Vinslöv. Om trafikmängderna på 
väg 21 ökar innebär detta restiden i Vannebergakorset ytterligare ökar, vilket gör trafikplats Lommarp 
mer attraktivt. 

 

Figur 10. Omdirigering av trafik från Vannebergakorset till trafikplats Lommarp. 

  

.J 
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Skyltning 
Vid platsbesök noterades att det finns en stor mängd trafikskyltar i korsningen och i dess närområde 
på norra sidan. Dessa bidrar till att skapa en rörig trafikmiljö, och en översyn av befintlig skyltning i 
syfte att minska antal skyltar och på så vis öka tydlighet och överblickbarhet i och kring korsningen bör 
därför göras. Skyltningen bedöms dock inte utgöra någon trafikfara.  

Den variabla hastighetsanläggningen på väg 21 är tydlig men avstånden mellan variabel 
hastighetsskylt och korsningspunkten är för kort för att motorfordon ska hinna retardera från 100 
km/h till variabel hastighet 60 km/h. Att så är fallet noterades vid platsbesök, men styrks även av 
kundärenden till Trafikverket.  

Gående och cyklister 
I anslutning till korsningspunkten finns en planskild passage (gc-port) för gång- och cykeltrafik under 
väg 21 som i sin förlängning norrut förbinder de centrala delarna av Vinslöv med bostadsbebyggelsen i 
Vanneberga. En nybyggd gång- och cykelväg löper även längs väg 21:s norra sida. 

Bron är byggd år 1983 och mäter 20 meter i bredd och 5 meter i längd. Konstruktionen är plattbro fritt 
upplagd. 

 

Figur 11. Befintlig gång- och cykelport under väg 21 vid Vannebergakorset. 

 

Den planskilda gång- och cykelvägen är gen och det finns inga uppgifter om att oskyddade trafikanter 
väljer att korsa väg 21 i plan. 

Dock har följande brister noterats: 

 Brister i anpassad belysning 
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 Bristfällig anslutning och koppling mot bebyggelse och skola i Vanneberga, söder om 
Vannebergakorset 

 Bristfällig sikt i anslutningarna till porten vilket kan skapa otrygghet kvällstid 

 Gång- och cykelvägen är smal och beläggningen är sliten. Skötsel av vegetation i sidoområden 
är eftersatt.   

Stråket mellan Kristianstad och Hässleholm är ett utpekat stråk med medelhög potential för regional 
cykeltrafik.  

 

Figur 12. Regionala cykelstråk. Väg 21 är utpekat regionalt cykelstråk med medelhög potential. Sträckan Vinslöv-
Hässleholm är en länk med bristande möjligheter att cykla mellan orterna.  

 

 

Målpunkter 
Vannebergavägen söderut leder till byn Djurröd. Målpunkter finns främst i vägens omland med 
bostäder, verksamheter och marker som kan besökas för rekreation. I centrala Vinslöv utgör Vinslöv 
station och dess kringliggande verksamheter, bland annat livsmedelsbutiker, en viktig målpunkt. 

I Vanneberga ligger Vanneberga skola med cirka 90 elever i årskurs F-6. Skolskjuts trafikerar 
Vannebergavägen mellan norra och södra sidan om väg 21. Med ett undantag korsar all 
skolskjutstrafik väg 21, och flera av dem gör också vänstersväng från Vannebergavägen mot 
Kristianstad. Skolskjuts redovisas i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Tidtabell för skolskjuts till och från Vanneberga skola (vårterminen 2017). 

Linje Sträckning Tidtabell 
Vannebergaskolan 

Dag 

(15)  Nävlinge Vannebergaskolan Furutorpskolan  07:38 (Må-Fr) 

(16)  Vanneberga ängar Vannerbergaskola Furutorpskolan 08:02 (Må-Fr) 

(17)  Vanneberga 13.05 Vanneberga ängar Nävlinge 13:05 (Fr) 

(18)  Vanneb. 14.05 Söderp 14.10 Furut 14.15 Nävlinge 14:05 (Må,Ti) 

(195)  Vanneberga 14.05 furutorp 14.20 Nävlinge 14:05 (Fr) 

(233)  Vanneberga 13.05 Vanneb.ängar Nävlinge 13:05 (Må) 

(234)  Vanneberga 13.05 13.20 Nävlinge 13:05 (Ti) 

(235)  Vanneberga 13.10 Vanneberga ängar Nävlinge  13:10 (On) 

(236)  Vanneberga 13.05 Vanneberga ängar Nävlinge  13:05 (To) 

(240)  Furutorp 14.05 Vanneberga skola 14.10 Nävlinge  14:05 (To) 

(368)  Söderpark 14.05 Vanneberga skola 14.10 Nävlinge 14:05 (On) 

 

Cirka en kilometer norr om korsningspunkten Vannebergakorset ligger Furutorpsskolan med elever i 
årskurs F-9. Skolan går att nå från Vanneberga på befintlig gång- och cykelväg som är planskild från 
väg 21. 

 
Räddningstjänst 
Räddningstjänsten i Vinslöv har öppet under kvällar och helger. Då behöver de komma ut på väg 21 
från Vinslöv. Under Räddningstjänsten operativa timmar är trafikflödet på väg 21 lågt och dagens 
situations bedöms inte utgöra ett framkomlighetsproblem. 

Om korsningen stängs helt behöver Räddningstjänsten kunna nå Vanneberga på annat sätt. 

Kollektivtrafik 
Ingen linjetrafik med stads- eller regionbuss trafikerar vägen eller korsningspunkten. Ett antal 
skolbussar trafikerar dock korsningen och upphämtning av barn sker på södra sidan av väg 21 i 
Vanneberga (se tabell 2) 
 

Inom utredningen har inte framkommit att Skånetrafiken har planer att trafikera sträckan med bussar 
eller regionala superbussar. 



  19 (54) 

 

 
 

Godstransporter  
Väg 21 är del av ett funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter samt strategiskt vägnät för 
tyngre transporter av större volymer. År 2017 var antalet passerande tunga fordon per årsmedelsdygn 
1600, vilket utgör totalt 14 % av den totala trafikmängden. 

Vannebergavägen har viss funktion som in- och utfartsväg för tung trafik med målpunkt i Vinslöv. 

Natur- och kulturvärden 
Strax norr om Vannebergakorset ligger Ignaberga vattenskyddsområde. I nära anslutning till 
utredningsområdet finns också ett antal mindre biotopskyddsområden, se Figur 13. 

 

Figur 13. Skyddade naturmiljöer. Källa: Naturvårdsverket 

 

Inom utredningsområdet finns ett antal kulturmiljövärden med skyddsstatus, se Figur 14. Bland annat 
finns ett antal fornlämningar. Mellan Vannebergakorset och trafikplats Lommarp på södra sidan om 
väg 21 finns en stensättning som daterats till Bronsåldern.  
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Figur 14. Skyddade kulturmiljöer. Källa: Länsstyrelsen webbGIS - Skåne Kulturmiljöprogram 

 

Miljö 
Risk för betydande miljöpåverkan har inte identifierats i detta skede och frågan kommer hanteras i ett 
senare skede av planeringsprocessen.  

Kommande utveckling - faktorer som har betydelse för studien. 
Inga övriga faktorer som har betydelse för kommande utveckling har identifierats. 

Regional framkomlighet kontra lokal framkomlighet 
Regional framkomlighet 
Väg 21 är ett av Trafikverket funktionellt prioriterat vägnät (FPV) för såväl godstransporter, dagliga 
personresor och långväga personresor. 

I Trafikverkets skrift Handledning – Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät beskrivs 
vilka generella krav som gäller vid planering av åtgärder på vägar som ingår i det funktionellt 
prioriterade vägnätet.  

I FPV ingår väger som det ur nationellt och regionalt perspektiv är allra viktigast att säkra en hög 
transportfunktion på, och Trafikverkets utgångspunkt är att den regionala och nationella 
tillgängligheten ska prioriteras på de vägar som ingår i FPV. Att öka punktligheten och tillförlitligheten 
genom att planera för få störningar och kortare restid, även vintertid, är generellt viktigt för vägarna 
inom FPV. 

Inom FPV bör eftersträvas att bibehålla en så jämn tillåten hastighet som möjligt, även vid mindre 
tätorter och korsningar. Detta innebär att rådande hastighetssänkning till 60 km/h är en brist, och att 
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det är önskvärt bibehålla 100 km/h som högsta tillåtna hastighet på väg 21 på sträcka genom 
Vannebergakorset. 

Region Skåne har, med FPV som underlag, pekat ut regionalt prioriterat vägnät i transportstrategin 
2050 och i förslag till ny RTI-plan 2018-2029 (vilket förankrats med de skånska kommunerna, statliga 
myndigheter och representanter för näringslivet). De prioriterade stråken för person- och 
godstransporter ska främst ha funktionen att binda samman Skånes tillväxtmotorer och regionala 
kärnor med omlandet. Längs det prioriterade vägnätet är målstandarden att ”vägarna ska ha hög 
trafiksäkerhet och bidra till en god tillgänglighet och framkomlighet”.

I urvalet av de funktionellt prioriterade vägarna har dock behovet av lokal tillgänglighet eller det 
bredare begreppet ”användbart för alla” inte vägts in.

Lokal framkomlighet
En koppling över väg 21, mellan Vinslöv och Vanneberga, är viktig för lokala framkomligheten för 
boende i Vanneberga och vidare söder om väg 21. De korsande fordonsrörelserna som uppmättes tvärs 
väg 21 uppgick till cirka 500 fordon per dygn, se Figur 15.

Figur 15. Medelflöde biltrafik och tung trafik (antal fordon) under vardagsdygn, uppmätta onsdag 8 mars och 
torsdag 9 mars 2017.
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Krav 

Vägars och gators utformning (VGU) 
Krav för vägars och gators utformning ska följas och föreslagna åtgärders genomförbarhet i 
förhållande till VGU ska översiktligt studeras. 

Mål för lösningar 

Det övergripande transportpolitiska målet, som angivits av riksdagen 2009, är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Det övergripande målet är också preciserat i ett funktionsmål för 
tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. Endast lösningar som är förenliga med 
Trafikverkets gällande principutformningar för trafikreglering prövas. 

Totalt har fem projektövergripande mål formulerats och föreslagna åtgärder och åtgärdspaket ska 
svara upp mot följande mål: 

1. Förbättrad trafiksäkerhet och minskad olycksrisk 

2. Ökad framkomlighet för anslutande och korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 

3. Minimera markintrång och påverkan på befintliga naturresurser. 

4. Enkel och tydlig trafikmiljö (överblickbar, tydligt skyltad, god belysning)  

5. Bibehålla regional framkomlighet på väg 21 med hänvisning till FPV 

Åtgärder som sänker medelhastigheten på vägsträckan och dessutom minskar antalet trafikströmmar 
som trafikanter måste korsa i plan bedöms generellt sett bidra till förbättrad trafiksäkerhet. 

Markintrång där ny mark för vägrätt tas i anspråk bedöms generellt bidra till negativ påverkan för 
markintrång och påverkan på befintliga naturresurser. 

Åtgärder som innebär  hastighetsbegränsning för trafiken på väg 21 bidrar negativt till den regionala 
framkomligheten och uppfyller inte de generella krav som ställs på det funktionellt prioriterade 
vägnätet. Det funktionellt prioriterade vägnätet har dock tagits fram utan att se till behovet av lokal 
tillgänglighet och därför måste bedömningar göras om vilket mål som är överordnat om korsningen 
även fortsättningsvis ska vara utformad som plankorsning – den regionala trafikens framkomlighet 
(mål nummer 5) eller stärkt lokal tillgängligheten (mål nummer 2).   
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Pröva tänkbara lösningar

En beskrivning av tänkbara lösningar görs nedan. En enkel bedömning avseende åtgärdens relevans för måluppfyllelse samt genomförbarhet för varje enkel 
åtgärd har gjorts och presenteras enligt skalan:

(++) = Stor positiv effekt
(+) = Viss positiv effekt
(0) = Oförändrat eller marginell effekt
(-) = Viss negativ effekt
(--) = Stor negativ effekt

Nr.
Problem/brist/
behov som 
hanteras

Åtgärd som studerats och bedömts 
Steg enligt
fyrstegs-
principen

Relevans
målupp-
fyllelse

Uppskattad kostnad
för åtgärd
(inkl. planering)

Bedömning
genomförbar-
het

Gå vidare
Ja/Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv 
till bortsortering om Nej

1

Hastighet
Framkomlighet
Trafiksäkerhet

Permanent hastighetbegräsning 80 
km/h på sträcka (väg 21).

1 / 2 (0) < 100 tkr (+) Nej

Skyltning 80 km/h på väg 21 genom 
korsningen. Föreslås på något längre sträcka 
än den som omfattas av befintlig variabel 
hastighetsanläggning (100 till 60 km/h).

Negativ inverkan på den regionala 
framkomligheten då restiden ökar på väg 21 
Jämn och hög tillåten hastighet bibehålls inte
på funktionellt prioriterat vägnät. Ger dock
viss ökad lokal framkomlighet.

Framkomlighetsproblemen i korsningen 
uppstår under vardagsdygnens högtrafik men 
övrig tid är framkomligheten i korsningen 
god. Att permanent reglera 80 km/h innebär 
att genomgående trafik på väg 21 får ökade 
restider under hela dygnet.

Att ha 80 km/h på en längre sträcka bedöms 
påverka den regionala tillgängligheten
negativt i för stor utsträckning.

-
i~Q1 
-
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Trafikverkets praxis är att 
korsningshastighet, för en kortare sträcka 
som här är aktuellt, är 60 eller 70 km/h, för 
tillräcklig trafiksäkerhetseffekt
En permanent sänkning till 60 km/h som 
kommunen förordat vid dialoger bedöms ge 
alltför stora försämringar av 
framkomligheten för genomgående trafik 
under hela dygnet.

Kan kompletteras med 
åtgärdsalternativ 3.

2
Hastighet
Framkomlighet
Trafiksäkerhet

Ny variabel hastighetsanläggning
med rekommenderad högsta 
hastighet

2 (0) < 1 milj (+) Nej

Då polisövervakning inte kan genomföras på 
rimligt sätt har Trafikverket i dialog med 
polismyndigheten beslutat (2017) att variabel 
hastighetsanläggning endast kombineras 
med rekommenderad högsta hastighet. Ny 
VH-anläggning bedöms därför inte som en 
tillräcklig effektiv åtgärd för att uppnå sänkt 
hastighet genom korsningen då den endast 
blir en rekommendation.

Kan inte kompletteras med 
åtgärdsalternativ 3 då ATK endast 
används för övervakning av juridiskt 
bindande hastighetsbegränsning.

3

Hastighet
Framkomlighet
Trafiksäkerhet

ATK-anläggning

2 (0) 500 tkr – 1 milj kr (+) Nej

Kameror sänker hastigheten och ökar 
trafiksäkerheten på vägar med höga 
hastigheter där risken för olyckor är stor.
Dessa krav kan anses uppfyllas i 
Vannebergakorset.

ATK-anläggning är ett komplement till
åtgärdsalternativ 1.
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4 A 
Framkomlighet 
Trafiksäkerhet 
 

Stängning av norra anslutningen 
(väg 2030) mot väg 21 
 

 

2 (+) Ca 4,2 milj (+) Ja 

Den norra anslutningen av väg 2030 stängs 
och vändplats ordnas. Åtgärden innebär att 
all trafik till och från Vinslöv styrs om till tpl 
Lommarp. Även genomgående trafik på 
Vannebergavägen flyttas över till tpl 
Lommarp. Körfältsytorna på väg 21 kan 
omdisponeras för bättre utformning av den 
återstående anslutningen till väg 2004 och 
befintligt mitträcke förlängs. Åtgärden 
innebär färre konfliktpunkter samtidigt som 
en högre hastighet (100 km/h) kan hållas 
genom hela stråket för väg 21. 
 
För anslutande trafik från väg 2030 mot 
Kristianstad innebär utformningen en 
förlängd resväg, via tpl Lommarp, på som 
längst cirka 2,5 km. I rusningstrafik bedöms 
skillnaden i restid från Vinslöv mot 
Kristianstad jämfört med nuvarande väntetid 
i Vannebergakorset till 0-3 minuter. 
 
För resande mot Hässleholm blir omvägen 
marginell men innebär en mindre 
tidsfördröjning på grund av att omledning 
sker på vägar med lägre hastighet för att nå 
tpl Lommarp. Åtgärden innebär att cirka 60 
tunga fordon per dygn leds om via centrala 
Vinslöv för att nå trafikplats Lommarp.  
 
Trafikplats Lommarp bedöms med god 
marginal ha kapacitetsmässigt utrymme för 
denna trafik, men åtgärden bedöms innebära 
cirka 2000 – 2500 fler fordon på 
Lommarpsvägen genom Vinslöv.  
 
Möjligheter för skolskjutstrafik över väg 21 i 
korsningen bryts och alternativa färdvägar 
måste ordnas.  I vändzonen på norra sidan 
kan angöring för skolbussar anläggas, och 
eventuellt kan elever ta sig till och från 
skolan via vandrande skolbussar. Detta 
måste dock prövas med företrädare för 
skolan.  
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Kostnadsbedömningen inkluderar rivning av 
50 m väg på norra sidan, samt nyanläggande 
av vändplan radie 20 m.

4 B
Framkomlighet
Trafiksäkerhet

Stängning av norra anslutningen 
(väg 2030) mot väg 21. 
Vänsterpåsvängskörfält på väg 21 
till/från väg 2004.

2 (+) Ca 7,0 milj (+) Ja

Alternativ 4 B är en vidareutveckling med 
vänsterpåsvängskörfält för anslutande trafik 
söderifrån från väg 2004.

Vänsterpåsvängskörfältets totala längd är 
310 m (beaktat primärvägens hastighet ≥ 80 
km/h) enligt VGU Krav tabell 4.1.2.13.

Primärvägens lutning bör inte överstiga 2,5 
%, men största godtagbara lutning efter 
väghållarens godkännande är 3,5% enligt 
Figur 4.1-6 och Tabell 4.1-2 i VGU Krav.
Vidare bearbetning av förslaget måste utreda 
genomförbarheten utifrån lutningar. 
Siktförhållanden bedöms som goda.

Kostnadsbedömningen inkluderar rivning av 
50 m väg på norra sidan, nyanläggande av 
vändplan radie 20 m, samt att 
vänsterpåsvängskörfältet innebär 
omdisponering av befintliga körfält vilket 
innebär att befintligt mitträcke måste 
justeras i sidled på cirka 150 m lång sträcka.
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Framkomligheten är högre för anslutande 
trafik, och trafiksäkerheten är högre än för 
alternativ 4 A. 
 
Effekterna av omfördelningen av trafik och 
påverkan på restid är samma som i alternativ 
4A.   
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4 C

Stängning av norra anslutningen 
(väg 2030) mot väg 21. 
Vänsterpåsvängskörfält på väg 
21 till/från väg 2004. Avfart mot 
Vinslöv.

2 (+) Ca 7,5 milj (+) Ja

Alternativ 4 C är en vidareutveckling av 
alternativ 4 B som kompletteras med avfart 
mot Vinslöv för trafik i riktning västerut på 
väg 2030.

Avfartens längd utmed väg 2030 är cirka 300 
meter och möter sedan en kurva med radie 
cirka 60 – 80 m.

Vänsterpåsvängskörfältets har samma 
utformning som alternativ 4 B: totala 
längden är 310 m (beaktat primärvägens
hastighet ≥ 80 km/h) enligt VGU Krav tabell 
4.1.2.13.

Primärvägens lutning måste beaktas i fortsatt 
utredningsarbete enligt krav i VGU för att 
fastställa genomförbarheten. 
Siktförhållanden bedöms som goda.

Kostnadsbedömningen är den samma som 
alternativ 4B plus nyanläggande av 
avfartsramp. Befintliga vägytor används i 
största möjliga utsträckning.

Framkomligheten är högre för anslutande 
trafik från väg 2004 och trafiksäkerheten 
bedöms vara likvärdig med alternativ 4 B.

Effekterna av omfördelningen av trafik är att 
trafiken ökar med cirka 1700 fordon per dygn 
i trafikplats Lommarp. Detta bedöms inte 
innebära några kapacitetsproblem i 
trafikplatsen. Trafiken bedöms öka med cirka 
1600 fordon per dygn på Lommarpsvägen 
genom Vinslöv. I rusningstrafik bedöms 
skillnaden i restid från Vinslöv mot 
Kristianstad jämfört med nuvarande väntetid 
i Vannebergakorset till 0-3 minuter.

Ett problem med utformningen är 
otydligheten för trafikanter som reser 
söderut mot korsningen längs väg 2030. När 
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möjligheten att inte fortsätta söderut finns 
kvar måste detta tydliggöras med skyltning 
längs vägen, men det måste tillkomma en 
vändplan likt den i alternativ 4B. Hur denna 
ska utformas behöver utredas vidare, det är 
viktigt att beakta trafiksäkerheten så att 
fordon som ankommer Väg 2030 från 
avfarten inte hamnar i konflikt med 
vändande fordon. 
 

5 Framkomlighet 
Trafiksäkerhet 

Slopa högersvängsfält mot Vinslöv 
från Kristianstadshållet 

 
3 (0) Ca 950 tkr (+) Nej 

Åtgärden ger något bättre överblickbarhet 
när korsningen samlas upp och blir 
symmetrisk, och vänstersvängande fordon 
från Vinslöv mot Kristianstad har ett körfält 
mindre att hålla uppsikt över. Åtgärden 
minskar också siktskuggan som skapas av 
parallellt högersvängsfält (VGU s 131). Att 
samla trafiken österifrån i ett körfält dämpar 
hastigheten och ger viss ökad 
framkomligheten för anslutande trafik från 
sekundärvägarna.  
 
Cirka 900 fordon per vardagsdygn svänger 
höger mot Vinslöv enligt trafikmätningarna 
som genomförts inom uppdraget.  
 
Risken för upphinnandeolyckor kan öka, och 
korsningen är fortfarande svår att korsa och 
kommer sannolikt även fortsättningsvis att 
upplevas som problematisk av de trafikanter 
som upplever befintlig korsning som 
otrygghet med bristande trafiksäkerhet. 
 
Den regionala framkomligheten påverkas 
negativt om hastigheten genom korsningen 
måste sänkas. 
 
Åtgärden kommer uppfattas som mycket 
negativ av trafikanterna i och genom 
korsningen. 
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6 
Framkomlighet 
Trafiksäkerhet 
 

Vänsterpåsvängskörfält / 
omdisponering av befintliga 
körfält 

 

3 (-) Ca 5,4 milj kr (-) Nej 

Vänsterpåsvängskörfält  
innebär att korsningen utökas med ett 
accelerationsfält för trafikanter som svänger 
vänster från väg 2030. Detta ökar 
framkomligheten för vänstersvängande 
trafik. 
 
Trafiken som idag svänger vänster från väg 
21 är ringa, österifrån cirka 100 fordon per 
dygn och västerifrån cirka 300 fordon per 
dygn. Detta bidrar till att underlätta 
nyttjandet av det nya 
vänsterpåsvängskörfältet. 
 
Utformningen innebär negativ påverkan på 
framkomligheten för trafiken på primärvägen 
om genomgående trafik ska hanteras i 
samma körfält som högersvängande. Negativ 
påverkan på regional framkomlighet då 
utformningen kräver 80 km/h. 
 
Utformningen är ytkrävande och kan 
uppfattas som komplicerad, och korsningen 
är fortsatt svår att korsa.  
 
Kräver kombination med 
åtgärdsalternativ 1 (avfärdat).   

7 

Hastighet 
Framkomlighet 
Trafiksäkerhet 
 

Cirkulationsplats 

 3 / 4 (+) Ca 12-20 milj kr (--) Nej 

Åtgärden påverkar målet om regional 
framkomlighet på väg 21 negativt. Åtgärden 
är omfattande och investeringskostnaden 
hög. Innebär markintrång och 
cirkulationsplats är svårt att motivera då 
trafikflödet på sekundärvägarna är lågt. 
Bedömd kostnad inkluderar ny gc-port i nytt 
läge. 
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9 Framkomlighet, 
trafiksäkerhet

Vägport

3 / 4 (+) Ca 12,0 milj kr (-) Ja

Åtgärden innebär att Vannebergavägen leds 
under väg 21 via en vägport. Trafiken på 
Vannebergavägen leds i nord-sydlig relation
utan anslutningar mot väg 21.

Innebär överflyttning av Vannebergakorsets 
svängande trafik till trafikplats Lommarp.
Enligt trafikmätningarna innebär detta ett 
tillskott på cirka 2 600 fordon per 
vardagsdygn till trafikplats Lommarp.

Vannebergavägens genomgående trafik 
uppgår till cirka 500 fordon per vardagsdygn. 
Detta ger att investeringskostnaden är hög 
jämfört med nyttjandet, men åtgärden 
stärker lokal tillgänglighet mellan 
Vanneberga och Vinslöv.

Resvägen ökar för trafikanter som ankommer 
via väg 21 österifrån och har målpunkt i 
Vanneberg. Omvägen är cirka 6,0 km. 
Antalet fordon som drabbas av denna omväg 
uppgår till cirka 100 fordon per dygn. Även 
trafik från Vanneberga mot Hässleholm 
(västerut) drabbas av cirka 3,0 km längre 
resväg, vilket enligt trafikmätningarna 
innebär cirka 170 fordon. Trafik från 
Vanneberga mot Kristianstad drabbas av 
cirka 6,0 km längre resväg.

Anslutningar mellan enskilda vägar och väg 
21 i Vanneberga behöver stängas alternativt
ses över och anpassas för att hantera trafik 
till och från väg 2, då det är sannolikt att 
trafik mot Kristianstad väljer denna genare 
resväg och då också leds genom samhället
(vilket inte är önskvärt). 
Innebär överflyttning till tpl Lommarp med 
cirka 3000 fordon per dygn och trafiken kan 
förväntas öka med cirka 2000-2500 fordon 
per dygn på Lommarpsvägen som i nuläget 
trafikeras av cirka 3700 fordon per dygn.

Mot 
Hässleholm 

tpl Lomma rp 

Vanne

berga 

från Vanneberga 
till Vanneberga 
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10 Framkomlighet, 
trafiksäkerhet

Genomgående mitträcke med 
parallellväg

4 (0) Ca 12,0 milj kr (-) Ja

Med genomgående mitträcke utgår samtliga 
vänstersvängar och även möjligheten att 
korsa väg 21.

Åtgärdsförslag inkluderar parallellväg för att 
koppla Vanneberga till trafikplats Lommarp. 
Parallellvägen innebär cirka 500 meter ny 
belagd väg (6,0 meter bred), och ett förslag 
på sträckning som kan utredas vidare nyttjar 
befintliga grusvägar (heldragen linje) med ny 
koppling förbi skytteklubben (streckad linje).

Åtgärden inkluderar 100 meter 
kompletterande mitträcke inklusive två 
fundament.

Parallellvägen bedöms hantera cirka 400 –
600 tillkommande fordon per vardagsdygn 
utöver de fordon som i nuläget trafikerar 
befintlig vägsträcka.

Åtgärden innebär överflyttning av cirka 1500 
– 2000 fordon per dygn till trafikplats 
Lommarp. Trafiken ökar med cirka 2000 –
2500 fordon per dygn på Lommarpsvägen 
genom Vinslöv.

Lokal framkomlighet mellan Vanneberga och 
Vinslöv påverkas negativt. 

Med separata högersvängfält upprätthålls 
framkomligheten på väg 21.

Ny parallellväg innebär markintrång och 
olägenhet för boende som påverkas.
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11 Framkomlighet, 
trafiksäkerhet

Vägport och anslutningar till 
väg 21

Avfärdad principlösning: 4 (+) Ca 15,0 milj kr (-) Ja

Ny vägport för biltrafik under väg 21
lokaliserad nära befintlig gc-port.

Avfart mot Vinslöv österifrån där trafiken av 
utrymmesskäl väver ihop med norrgående 
trafik på Vannebergavägen mot Vinslöv. Av 
utrymmesskäl är det inte möjligt att skapa en 
trevägskorsning mellan avfarten och 
anslutningen mot Vannebergavägen vilket 
innebär att de cirka 100 fordon per dygn som
idag svänger av väg 21 österifrån mot 
Vanneberga måste ändra färdriktning efter 
vävningen på Vannebergavägen, vilket 
innebär olägenhet för dessa trafikanter och 
kan innebära trafiksäkerhetsproblem. Detta 
behöver analyseras vidare i senare skede.
    
Ny av- och påfart kopplas till väg 21 från 
Vanneberga.

Innebär längre resväg, cirka 2,0 km, för 
reserelationen Vanneberga mot Hässleholm. 

Innebär liten överflyttning, cirka 200 fordon 
per dygn, till Lommarpsvägen.

De nya ramperna innebär markintrång. Norr 
om väg 21 innebär ny vägport i nära 
anslutning till ny avfart komplicerade 
höjdförhållanden som kräver spont och 
vägräcken.

Avfärdad principlösning:
En alternativ utformning med avfarten 
lokaliserad väster om Vannebergavägen har 
studerats och avfärdats. Radien som krävs 
för att leda trafik mellan väg 21 och 
Vannebergavägen innebär stort markintrång 
för att inte ledas över befintlig 
fastighet/fastigheter väster om 
Vannebergavägen.
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12 Framkomlighet, 
trafiksäkerhet 

Förskjutna 3-vägskorsningar 
 

 
4 (0) Ca 3,0 milj kr (-) Nej 

Vannebergavägen delas upp i två 
trevägskorsningar i syfte att sorterar upp 
trafikströmmar och minskar antalet 
konfliktpunkter.  
 
Restiden ökar något för den genomgående 
trafik på Vannebergavägen som ges en 
tämligen omständlig färdväg, men flödet är 
ringa, cirka 500 fordon per vardagsdygn. 
 
Utformningen är svåröverskådlig. Om 
vänsterpåsvängskörfält ska anläggas innebär 
detta bred sektion. Innebär vänstersväng 
från sekundärvägar för korsande trafik vilket 
är negativt sett till trafiksäkerhet. 
 
Vid korsningstyp C bör 
höger/vänsterförskjutning eftersträvas 
varvid vänstersväng från sekundärväg 
undviks: 

 

Denna utformning bedöms dock inte vara 
möjlig då lutningen är påtaglig väster om 
befintlig korsning, och att befintlig gc-väg 
inte bör korsas. 
 

13 Framkomlighet, 
trafiksäkerhet 

Information och 
mobilitetsåtgärder skola. 1 (+) Försumbart (+) Ja Förbättra förutsättningar för barn och 

ungdomar att själva ta sig till skolan. 

14 Framkomlighet 
Upprustning av gång- och 
cykelstråk och gc-port. 
 

2 / 3 (+) < 500 tkr (++) Ja 

Öka trygghet, attraktivitet och trafiksäkerhet 
för cyklister och gående mellan Vanneberga 
och Vinslöv genom att åtgärda de brister som 
redovisas i avsnittet Gående och cyklister, sid 
17. Speciellt kopplingen till skolan kan kräva 
åtgärder som påverkar kostnaden på ett sätt 
som bör hanteras i medfinansieringsavtal 
beroende på om skolan skall vara kvar. 
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Paketeringsförslag 
Utifrån ovan genererade åtgärdsförslag har fem åtgärdspaket tagits fram. 

Paket Ingående lösningar Kommentar Måluppfyllelse 

A  

4A: Stängning av norra 
anslutningen (väg 2030) mot 
väg 21  
 
13: Information och 
mobilitetsåtgärder skola 
 
14: Upprustning gång- och 
cykelstråk inkl. gc-port (14) 
 
Total kostnad: ca 4,7 milj, 

Den norra anslutningen av väg 2030 stängs och vändplats 
ordnas vilket innebär att all trafik till och från Vinslöv styrs om 
till tpl Lommarp. 
 
Körfältsytorna på väg 21 omdisponeras till en trafiksäker 
trevägskorsning mellan väg 2004 och väg 21 med förlängning av 
befintligt mitträcke.  
 
Korsningen tillåter genomgående högre hastighet (100 km/h) 
vilket är önskvärt beaktat att väg 21 är del av Trafikverket 
funktionellt prioriterat vägnät (FPV) 
 
Lokala tillgängligheten påverkas negativt då all trafik mellan 
Vinslöv och Vanneberga hänvisas till tpl Lommarp vilket ger en 
längre resväg än idag. 
 
Utformningen innebär överflyttning av trafik till centrala 
Vinslöv, bedömningen som görs inom utredningen är att cirka 
60 tunga fordon per dygn leds om via centrala Vinslöv för att nå 
trafikplats Lommarp, och ett tillskott på cirka 2000 – 2500 bilar 
per dygn på Lommarpsvägen genom Vinslöv (som i nuläget 
trafikeras av cirka 3700 fordon per dygn). Omfattningen av trafik 
och konsekvenserna av denna i Vinslöv måste utredas vidare. 
 
Förutsättningarna att hantera skolskjutstrafik förändras – 
möjligheten att korsa väg 21 tas bort och alternativa färdvägar 
måste ordnas. Vidare utredningen kan svara på om elever kan ta 
sig till och från skolan via vandrande skolbussar från vändzonen 
som föreslås på norra sidan.  

(+) Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
 
(-) Ökad framkomlighet för anslutande och 
korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 
 
(0) Anslutande trafik från Vanneberga 

(0) Anslutande trafik till Vanneberga 

(-) Korsande trafik 

(-) Anslutande trafik till Vinslöv 

 (+) Minimera markintrång och påverkan på 
befintliga naturresurser 
 
(++) Enkel och tydlig (överblickbar, tydligt skyltad, 
god belysning) 
 
(++) Bibehålla regional framkomlighet på väg 21 
(med hänvisning till FPV och utpekandet som regionalt 
prioriterat vägnät i region skånes transportstrategi 2050 och 
förslag till ny RTI-plan 2018-2029) 
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B 

4B: Stängning av norra 
anslutningen (väg 2030) mot 
väg 21 med vänsterpåsvängs-
körfält på väg 21 till/från väg 
2004  
 
13: Information och 
mobilitetsåtgärder skola 
 
14: Upprustning gång- och 
cykelstråk inkl. gc-port 
 
Total kostnad: ca 7,5 milj, 

Den norra anslutningen av väg 2030 stängs och vändplats 
ordnas, vilket innebär att all trafik till och från Vinslöv styrs om 
till tpl Lommarp. 
 
Körfältsytorna på väg 21 omdisponeras till en trafiksäker 
trevägskorsning mellan väg 2004 och väg 21 med 
vänsterpåsvängskörfält.  
 
Korsningen tillåter genomgående högre hastighet (100 km/h) 
vilket är önskvärt beaktat att väg 21 är del av Trafikverket 
funktionellt prioriterat vägnät (FPV) 
 
Lokala tillgängligheten påverkas negativt då all trafik mellan 
Vinslöv och Vanneberga hänvisas till tpl Lommarp vilket ger en 
längre resväg än idag. 
 
Överflyttningen innebär att cirka 150 tunga fordon per dygn leds 
om via centrala Vinslöv för att nå trafikplats Lommarp, och ett 
tillskott på cirka 2000 – 2500 bilar per dygn på Lommarpsvägen 
genom Vinslöv (som i nuläget trafikeras av cirka 3700 fordon per 
dygn). Omfattningen av trafik och konsekvenserna av denna i 
Vinslöv måste utredas vidare. 
 
Förutsättningarna att hantera skolskjutstrafik förändras – 
möjligheten att korsa väg 21 tas bort och alternativa färdvägar 
måste ordnas. Vidare utredningen kan svara på om elever kan ta 
sig till och från skolan via vandrande skolbussar från vändzonen 
som föreslås på norra sidan.  

(+) Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
 
(0) Ökad framkomlighet för anslutande och 
korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 

(++) Anslutande trafik till Vanneberga 
 
(++) Anslutande trafik från Vanneberga 
 
(--) Korsande trafik 
 
(-) Anslutande trafik från Vinslöv 
 
(-) Anslutande trafik till Vinslöv 
 
(+) Minimera markintrång och påverkan på 
befintliga naturresurser 
 
(++) Enkel och tydlig (överblickbar, tydligt skyltad, 
god belysning) 
 
(++) Bibehålla regional framkomlighet på väg 21 
(med hänvisning till FPV och utpekandet som regionalt 
prioriterat vägnät i region skånes transportstrategi 2050 och 
förslag till ny RTI-plan 2018-2029) 
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C 

4c: Stängning av norra 
anslutningen (väg 2030) mot 
väg 21 med vänsterpåsvängs-
körfält på väg 21 till/från väg 
2004 och avfart mot Vinslöv  
 
13: Information och 
mobilitetsåtgärder skola 
 
14: Upprustning gång- och 
cykelstråk inkl. gc-port 
 
Total kostnad: ca 8,0 milj, 

Den norra anslutningen av väg 2030 stängs och vändplats 
ordnas, och trafik i västlig riktning på väg 2030 ges en avfart för 
resor mot Vinslöv. 
 
Utformningen skapar en trafiksäker trevägskorsning mellan väg 
2004 och väg 21 med vänsterpåsvängskörfält.  
 
Korsningen tillåter genomgående högre hastighet (100 km/h) 
vilket är önskvärt beaktat att väg 21 är del av Trafikverket 
funktionellt prioriterat vägnät (FPV) 
 
Lokala tillgängligheten påverkas negativt då trafik mellan 
Vinslöv och Vanneberga hänvisas till tpl Lommarp Detta ger en 
längre resväg än idag. 
 
Överflyttningen innebär att cirka 100 tunga fordon per dygn leds 
om via centrala Vinslöv för att nå trafikplats Lommarp, och ett 
tillskott på cirka 1500 bilar per dygn på Lommarpsvägen genom 
Vinslöv (som i nuläget trafikeras av cirka 3700 fordon per dygn). 
Omfattningen av trafik och konsekvenserna av denna i Vinslöv 
måste utredas vidare. 
 
Förutsättningarna att hantera skolskjutstrafik förändras – 
möjligheten att korsa väg 21 tas bort och alternativa färdvägar 
måste ordnas. Vidare utredning kan svara på om elever kan ta sig 
till och från skolan via vandrande skolbussar från vändzonen 
som föreslås på norra sidan. 
 
Hur vändplatsen och avfartens koppling till väg 2030 kan lösas 
måste studeras vidare och kan påverka genomförbarheten. 

(+) Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
 
(-) Ökad framkomlighet för anslutande och 
korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 

(++) Anslutande trafik till Vanneberga 

(++) Anslutande trafik från Vanneberga 

(--) Korsande trafik 

(-) Anslutande trafik från Vinslöv 

(0) Anslutande trafik till Vinslöv 

(0) Minimera markintrång och påverkan på 
befintliga naturresurser 
 
(++) Enkel och tydlig (överblickbar, tydligt skyltad, 
god belysning) 
 
(++) Bibehålla regional framkomlighet på väg 21 
(med hänvisning till FPV och utpekandet som regionalt 
prioriterat vägnät i region skånes transportstrategi 2050 och 
förslag till ny RTI-plan 2018-2029) 
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D 

9: Vägport 
 
13: Information och 
mobilitetsåtgärder skola 
 
14: Upprustning gång- och 
cykelstråk inkl. gc-port 
 
Total kostnad: ca 12,5 milj. 
 

Vannebergavägen korsar väg 21 via en vägport utan 
anslutningar mot väg 21. 
 
Nuvarande trafiksäkerhets- och trygghetsproblem försvinner 
då inga konfliktpunkter finns kvar.  
 
Innebär överflyttning av anslutande trafik till väg 21 i 
Vannebergakorset till trafikplats Lommarp. Enligt 
trafikmätningarna innebär detta ett tillskott på cirka 2 600 
fordon per vardagsdygn till trafikplats Lommarp. 
 
Resvägarna ökar i vissa relationer, som längst 6,0 km för 
trafikanter som ankommer via väg 21 österifrån och har 
målpunkt i Vanneberga. Trafikanter från Vanneberga mot 
Hässleholm drabbas av cirka 3,0 km längre resväg. Totalt 
drabbas cirka 300 trafikanter av längre resväg. 
 
Vannebergavägens genomgående trafik uppgår till cirka 500 
fordon per vardagsdygn. Detta ger att investeringskostnaden är 
hög jämfört med nyttjandet, men åtgärden stärker den lokala 
tillgänglighet mellan Vanneberga och Vinslöv. 
 
Viktigt att beakta är att anslutningar mellan enskilda vägar och 
väg 21 i Vanneberga behöver stängas alternativt ses över och 
anpassas för ökade trafikmängder. 
 
Innebär överflyttning till tpl Lommarp med cirka 3000 fordon 
per dygn och trafiken kan förväntas öka med cirka 2000-2500 
fordon per dygn på Lommarpsvägen (som i nuläget trafikeras 
av cirka 3700 fordon per dygn). Omfattningen av trafik och 
konsekvenserna av denna i Vinslöv måste utredas vidare. 
  

(++) Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
 
(+) Ökad framkomlighet för anslutande och 
korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 
 
(-) Anslutande trafik till Vanneberga 
 
(-) Anslutande trafik från Vanneberga 
 
(++) Korsande trafik 
 
(-) Anslutande trafik från Vinslöv 
 
(-) Anslutande trafik till Vinslöv 
 
(-) Minimera markintrång och påverkan på 
befintliga naturresurser 
 
(++) Enkel och tydlig (överblickbar, tydligt skyltad, 
god belysning) 
 
(++) Bibehålla regional framkomlighet på väg 21 
(med hänvisning till FPV och utpekandet som regionalt 
prioriterat vägnät i region skånes transportstrategi 2050 och 
förslag till ny RTI-plan 2018-2029) 
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E 

10: Genomgående mitträcke 
och parallellväg  
 
13: Information och 
mobilitetsåtgärder skola 
 
14: Upprustning gång- och 
cykelstråk inkl. gc-port 
 
Total kostnad: ca 12,5 milj.  
 

Med genomgående mitträcke utgår samtliga vänstersvängar och 
även möjligheten att korsa väg 21. 
 
Befintligt vägnät söder om väg 21 innebär orimlig omväg för 
trafik mellan Vanneberga och trafikplats Lommarp / Vinslöv 
varför en parallellväg mellan Vanneberga till trafikplats 
Lommarp föreslås. Parallellvägens sträckning och byggbarhet 
avseende bl. a markintrång behöver utredas vidare. 
 
Parallellvägen bedöms hantera cirka 400 – 600 tillkommande 
fordon per vardagsdygn utöver de fordon som i nuläget trafikerar 
befintlig vägsträcka. 
 
Åtgärden innebär överflyttning av cirka 1500 – 2000 fordon per 
dygn till trafikplats Lommarp. Trafiken ökar med cirka 2000 – 
2500 fordon per dygn på Lommarpsvägen genom Vinslöv (som i 
nuläget trafikeras av cirka 3700 fordon per dygn). Tung trafik 
(ca. 100 tunga fordon ett vardagsmedelsdygn) leds genom 
centrala Vinslöv för att kunna nå tpl Lommarp som en 
konsekvens av att korsningen stängs Omfattningen av trafik och 
konsekvenserna av denna i Vinslöv måste utredas vidare. 
 
Åtgärdsförslaget innebär negativa effekter för skolskjutstrafiken 
och flera linjesträckningar måste ses över och anpassas. 
 

(++) Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
 
(--) Ökad framkomlighet för anslutande och 
korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 
 
(--) Minimera markintrång och påverkan på 
befintliga naturresurser 
 
(++) Enkel och tydlig (överblickbar, tydligt skyltad, 
god belysning) 
 
(++) Bibehålla regional framkomlighet på väg 21 
(med hänvisning till FPV och utpekandet som regionalt 
prioriterat vägnät i region skånes transportstrategi 2050 och 
förslag till ny RTI-plan 2018-2029) 
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F 

11: Vägport med 
anslutningar 
 
13: Information och 
mobilitetsåtgärder skola 
 
14: Upprustning gång- och 
cykelstråk inkl. gc-port 
 
Total kostnad: ca 15 milj. 
 

En ny vägport för biltrafik anläggs under väg 21, nära befintlig 
gc-port.  
 
Anslutningarna till och från väg 21 hanterar de viktigaste 
relationerna med störst trafikströmmar. 
 
En avfart anläggs mot Vinslöv för trafik österifrån, av 
utrymmesskäl kan inte en trevägskorsning byggas i 
anslutningspunkten mellan avfarten och Vannebergavägen, 
vilket innebär att de cirka 100 fordon per dygn som svänger av 
väg 21 österifrån och ska vidare söderut mot Vanneberga måste 
ändra färdriktning efter vävningen på Vannebergavägen, vilket 
kan innebära trafiksäkerhetsproblem i det lokala gatunätet. 
 
Ny av- och påfart kopplas till väg 21 från Vanneberga vilket ger 
direkt anslutning österut på väg 21. 
 
Innebär cirka 2,0 km längre resväg i reserelationen Vanneberga 
mot Hässleholm.  
 
Att utformningen hanterar de största trafikströmmarna i 
korsningen innebär att överflyttningseffekterna väntas bli ringa, 
endast cirka 200 fordon per dygn bedöms tillkomma på 
Lommarpsvägen i Vinslöv. 
 
De nya ramperna innebär markintrång. Norr om väg 21 innebär 
ny vägport i nära anslutning till ny avfart komplicerade 
höjdförhållanden som kräver spont och vägräcken. 
 

(++) Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
 
(++) Ökad framkomlighet för anslutande och 
korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 
 
(++) Anslutande trafik till Vanneberga 
 
(++) Anslutande trafik från Vanneberga 
 
(++) Korsande trafik 
 
(+) Anslutande trafik från Vinslöv 
 
(0) Anslutande trafik till Vinslöv 
 
(--) Minimera markintrång och påverkan på 
befintliga naturresurser 
 
(++) Enkel och tydlig (överblickbar, tydligt skyltad, 
god belysning) 
 
(++) Bibehålla regional framkomlighet på väg 21 
(med hänvisning till FPV och utpekandet som regionalt 
prioriterat vägnät i region skånes transportstrategi 2050 och 
förslag till ny RTI-plan 2018-2029) 
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Effektbedömning 
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Samhällsekonomi Fördelning Transportpolitisk Gå 
vidare Kommentar 

Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning av största 
nyttorna/effekterna (+/-) samt bedömning av hur de 
förhåller sig till kostnaden. 

Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i 
samhället? Ta upp de fördelningar där stora 
skillnader kan uppstå. 

Ta upp de mest betydande bidragen (+/-) till 
uppfyllande av de transportpolitiska målen 
(huvudmål, funktionsmål, hänsynsmålen). 

Ja/Nej 
Allmän kommentar samt 
motiv till bortsortering om 
Nej 

A 
4A, 
13,  
14 

(++) God regional framkomlighet på väg 21 med 
hänvisning till FPV och utpekandet som 
regionalt prioriterat vägnät i region skånes 
transportstrategi 2050 och förslag till ny RTI-
plan 2018-2029 
 
(+)Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
  
(-) Sämre framkomlighet för korsande trafik, 
ingen större skillnad för anslutande trafik från 
väg 2004 och väg 2030 
 
Bedömd kostnad: ca 4,7 milj, 
Relativt hög måluppfyllnad, och kostnaden är 
lägst av de åtgärdspaket som utredningen 
landat i. 
 

Störst positiv nyttor ges av ökad regional 
framkomlighet samt att åtgärden bedöms 
innebära förbättrad trafiksäkerhet och 
minskad olycksrisk i korsningen. 
 
Störst negativ nytta tillfaller den lokala 
framkomligheten för anslutande och 
korsande trafik från sekundärvägarna. 
Avsevärt sämre koppling mellan 
Vanneberga och Vinslöv för 
motortrafikanter. 

(+) Funktionsmålet: Åtgärden främjar 
gång- och cykeltrafik då trygghet, 
attraktivitet och trafiksäkerhet för 
cyklister och gående mellan Vanneberga 
och Vinslöv förbättras. 
(+) Funktionsmålet: Regional 
framkomlighet 
(-) Funktionsmålet: Lokal framkomlighet 
(+) Hänsynsmålet: Åtgärden bidrar till 
högre trafiksäkerhet 
(+) Hänsynsmålet: Mindre markintrång 
(-)Hänsynsmålet: Ökad trafik i Vinslöv. 
Omfördelningen av trafiken ger upphov 
till ökad trafik på Lommarpsvägen i 
Vinslöv 
 

Nej 

Paket A, B och C är i 
grunden olika 
ambitionsnivå på 
samma principlösning. 
Även om alternativ A är 
billigare görs 
bedömningen att den 
lokala framkomligheten 
försämras alltför 
mycket. 
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B 

4B, 
13,   
14 

(++) God regional framkomlighet på väg 21 med 
hänvisning till FPV och utpekandet som 
regionalt prioriterat vägnät i region skånes 
transportstrategi 2050 och förslag till ny RTI-
plan 2018-2029 
 
(+)Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
 
(0) Sämre framkomlighet för korsande trafik, 
något bättre framkomlighet för anslutande 
trafik från väg 2004 och väg 2030 
 
Bedömd kostnad: ca 7,5 milj,  
 
Marginellt högre måluppfyllnad än paket A. 
Nyttan av något högre måluppfyllnad måste 
vägas mot avsevärt högre kostnad för 
genomförandet, ca 3,3 milj. SEK. 
 

Största positiva nyttor ses för ökad regional 
framkomlighet och bättre trafiksäkerhet. 
 
Innebär negativa effekter för den 
anslutande och korsande trafikens 
framkomlighet, och innebär längre resväg 
för vissa lokala resor med bil mellan 
Vanneberga och Vinslöv. 
 

(+)Funktionsmålet: Åtgärden främjar 
gång- och cykeltrafik då trygghet, 
attraktivitet och trafiksäkerhet för 
cyklister och gående mellan Vanneberga 
och Vinslöv förbättras. 
(+) Funktionsmålet: Regional 
framkomlighet 
(-) Funktionsmålet: Lokal framkomlighet 
(+) Hänsynsmålet: Åtgärden bidrar till 
högre trafiksäkerhet 
(+) Hänsynsmålet: Mindre markintrång 
(-) Hänsynsmålet: Ökad trafik i Vinslöv. 
Omfördelningen av trafiken ger upphov 
till ökad trafik på Lommarpsvägen i 
Vinslöv. 
  

Nej 

Paket B och C är 
utvecklingar av 
alternativ A för att 
uppnå bättre lokal 
tillgänglighet. 
Alternativ B är något 
billigare än C men 
kostnadsskillnaden är 
så pass liten att C 
förordas.  

C  
4C, 
13, 
14 

(++) God regional framkomlighet på väg 21 med 
hänvisning till FPV och utpekandet som 
regionalt prioriterat vägnät i region skånes 
transportstrategi 2050 och förslag till ny RTI-
plan 2018-2029 
 
(+) Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
 
(+) Ökad framkomlighet för anslutande och 
korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 
 
Bedömd kostnad: ca 8,0 milj,  
 
Marginellt högre kostnad än paket B1 men 
något högre måluppfyllelse då avfarten mot 
Vinslöv ger bättre förutsättningar för 
anslutande trafik till väg 2030. 
Samhällsekonomisk befogat att behålla och 
utveckla befintlig koppling mot Vinslöv, och 
med detta även reducera trafikökningen på 
Lommarpsvägen genom Vinslöv. 

Störst positiva nyttor för ökad regional 
framkomlighet och bättre trafiksäkerhet. 
 
Innebär negativa effekter främst för 
korsande trafikens framkomlighet, 
anslutande trafik ges relativt goda 
förutsättningar då kopplingen mot Vinslöv 
behålls. Innebär längre resväg för lokala 
resor med bil mellan Vanneberga och 
Vinslöv. 
 
En effekt är att omfördelningen av trafik 
som åtgärden ger upphov till leder till ökad 
trafik på Lommarpsvägen i Vinslöv, dock 
inte i samma utsträckning som paket A  och 
B1. 

(+)Funktionsmålet: Åtgärden främjar 
gång- och cykeltrafik då trygghet, 
attraktivitet och trafiksäkerhet för 
cyklister och gående mellan Vanneberga 
och Vinslöv förbättras. 
(+) Funktionsmålet: Regional 
framkomlighet 
(-) Funktionsmålet: Lokal framkomlighet 
mellan Vanneberga och Vinslöv 
(+) Hänsynsmålet: Åtgärden bidrar till 
högre trafiksäkerhet 
(-) Hänsynsmålet: Viss trafikökning i 
Vinslöv men inte i samma utsträckning 
som paket A och B1. 
 

Ja  
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D 
9,  
13,  
14 

(++) God regional framkomlighet på väg 21 med 
hänvisning till FPV och utpekandet som 
regionalt prioriterat vägnät i region skånes 
transportstrategi 2050 och förslag till ny RTI-
plan 2018-2029 
 
(++) Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
 
(+) Ökad framkomlighet för anslutande och 
korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 
 
Bedömd kostnad: ca. 12,0 milj. 
 
Hög måluppfyllelse, ger god lokal 
framkomlighet såväl som hög regional 
framkomlighet. 

Stora positiva nyttor för regional 
framkomlighet och ökad trafiksäkerhet på 
väg 21. Korsningspunkten försvinner vilket 
ger mycket hög trafiksäkerhet. 
 
Negativa effekter för anslutande trafik till 
och från sekundärvägar, samt att trafiken 
ökar i Vinslöv. 

(+)Funktionsmålet: Åtgärden främjar 
gång- och cykeltrafik då trygghet, 
attraktivitet och trafiksäkerhet för 
cyklister och gående mellan Vanneberga 
och Vinslöv förbättras 
(+) Funktionsmålet: Regional 
framkomlighet 
(-) Funktionsmålet: Lokal tillgänglighet 
till väg 21 
(+) Hänsynsmålet: Trafiksäkerhet 
(-) Hänsynsmålet: Ökad trafik i Vinslöv 
 
 

Nej 

Paket D och F är i 
grunden olika 
ambitionsnivå på 
samma principlösning. 
Jämfört med paket C 
ökar paket D 
tillgänglighet mellan 
Vinslöv och 
Vanneberga, istället för 
att som i paket C öka 
tillgänglighet till väg 21 
och vidare mot 
Hässleholm och 
Kristianstad. Alternativ 
D är billigare än F men 
trots kostnads-
skillnaden är 
bedömningen att 
nyttan med de 
anslutningar som finns 
i alternativ F är så pass 
stora att F förordas 
framför D.  
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E 
10,  
13,  
14 

(++) Bibehålla regional framkomlighet på väg 
21 med hänvisning till FPV 
(++) Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
(--) Ökad framkomlighet för anslutande och 
korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 
(--) Minimera markintrång och påverkan på 
befintliga naturresurser 
 
Bedömd kostnad: ca 12,5 milj. 
 
Relativt låg måluppfyllnad och hög 
investeringskostnad, men samhällsekonomiska 
nyttor genom hög regional framkomlighet och 
trafiksäkerhet.  

Störst positiva nyttor för ökad 
trafiksäkerhet samt regional 
framkomlighet.  
Stor negativ effekt för framkomligheten för 
sekundärvägarna när möjligheten att korsa 
väg 21 utgår, samt att åtgärden innebär 
betydande markintrång. 

(+) Funktionsmålet: Regional 
framkomlighet 
(+)Funktionsmålet: Åtgärden främjar 
gång- och cykeltrafik då trygghet, 
attraktivitet och trafiksäkerhet för 
cyklister och gående mellan Vanneberga 
och Vinslöv förbättras. 
(-) Funktionsmålet: Lokal tillgänglighet 
till väg 21 
(+) Hänsynsmålet: Trafiksäkerhet  
(-) Hänsynsmålet: Markintrång 
(-) Hänsynsmålet: Ökad trafik i Vinslöv 
 

Nej 

Kostnaden och 
markintrånget 
motiverar inte nyttan 
även om den regionala 
framkomligheten 
säkras. 

F  
11,  
13,  
14 

(++) Bibehålla regional framkomlighet på väg 
21 med hänvisning till FPV  
(++) Ökad framkomlighet för anslutande och 
korsande trafik från väg 2004 och väg 2030 
(++) Förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
olycksrisk 
(--) Minimera markintrång och påverkan på 
befintliga naturresurser 
 
Bedömd kostnad: ca. 15,0 milj. 
Hög kostnad, sett till samhällsekonomisk 
bedömning finns mindre kostsamma alternativ 
som i stort ger samma nytta. 
 

Störst positiva nyttor för den regionala 
framkomligheten, men även stora nyttor 
för den lokala trafiken även om dessa 
trafikmängder är små. 
Stora negativa effekter för markintrång.  

(+) Funktionsmålet: Regional 
framkomlighet 
(+)Funktionsmålet: Åtgärden främjar 
gång- och cykeltrafik då trygghet, 
attraktivitet och trafiksäkerhet för 
cyklister och gående mellan Vanneberga 
och Vinslöv förbättras. 
(+) Hänsynsmålet: Trafiksäkerhet  
(-) Hänsynsmålet: Markintrång 
 

Ja 

Paket D och F är i 
grunden olika 
ambitionsnivå på 
samma principlösning. 
Jämfört med paket C 
ökar paket F 
tillgänglighet mellan 
Vinslöv och 
Vanneberga, istället för 
att som i paket C öka 
tillgänglighet till/från 
Vanneberga och minska 
tillgängligheten 
till/från östra Vinslöv.  

 

Fördjupad effektbedömning 
Effektbedömningen i föregående avsnitt är gjord med den upplösning som normalt används i åtgärdsvalsstudier för att kunna välja ett alternativ som sedan 
utreds mer detaljerat i kommande skeden. Efter dialog med kommunen och inspel från företagarföreningen i Vinslöv har vi i denna studie sett behovet av att 
gå något djupare i analysen av nyttor för alternativen 4c och 11 för att kunna ta ställning till om paket C eller F ska rekommenderas. Den fördjupade analysen, 
som presenteras i bilaga till studien, omfattar reviderade kostnadsuppskattningar* samt effektberäkning med syfte att beskriva skillnaderna mellan de två 
alternativen. Antaganden om fördelning av trafik i olika relationer, osäkerheter i bedömningarna mm beskrivs i bilagan som återfinns i Trafikverkets ÅVS 
portal.  
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Analysen visar att restiden och fordonskostnad ökar i båda alternativen, men betydligt mer i alternativ 4c. De största beräkningsbara nyttorna är minskad 
olycksrisk när antal konfliktpunkter i korsningen minskar. Alternativ 11 ger klart bättre samhällsnytta än 4c. Även om det finns stora osäkerheter i 
beräkningarna är skillnaderna mellan alternativen så pass stora och alternativ 4c tydligt samhällsekonomiskt onyttig utifrån beräkningsbara effekter att 
Trafikverket trots den högre kostnaden rekommenderar att paket F genomförs.  

* I avsnittet ovan redovisas konsultens kostnadsbedömningar vilka i den fördjupade effektbedömningen kompletterats av Trafikverkets kalkylexperter med 
bland annat kostnader för planläggning. De reviderade kostnaderna för alt 4c uppgår till 8.8 Mkr och för alternativ 11 till 16.8 Mkr. Observera att 
kostnader i detta tidiga skede är mycket översiktligt bedömda med syfte att indikera storleksordningen och belysa skillnader mellan olika alternativ.  
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Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

 

Åtgärds-
förslag/ 
paket 

Inriktning och 
rekommenderade åtgärder  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till fortsatt 
planering och hantering 
 

Tidsaspekt 
genomförande  

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till 
finansiering  

F 

Vägport och anslutningar 
till väg 21 (11) 

  

 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 

Avtal/vägplan  Trafikverket 
RTI-plan och 
kommunal 
medfinansiering 

Information och 
mobilitetsåtgärder skola 
(13) 

 

1 Kommunal 
prioritering och beslut  Hässleholms kommun  

Upprustning gång- och 
cykelstråk inkl. gc-passage 
(14) 
 

2 Avtal/vägplan  Trafikverket/ 
Hässleholms kommun 

RTI-plan och 
kommunal 
medfinansiering 
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Arbetsprocessen 

Åtgärdsvalsstudien har drivits av Trafikverket (i samråd med Hässleholms kommun) och till stora 
delar utförts av upphandlad konsult. Två externa möten har genomförts mellan konsult och 
Trafikverket, där experter inom olika områden har bidragit med stöd och idéer. En representant från 
Hässleholms kommun har deltagit i ett av ovan beskrivna möten. 

Utredningsarbetet har tagit hänsyn till inspel från Räddningstjänst och inkomna ärenden från 
allmänheten och Företagarna Vinslöv. Som underlag för utredningsarbetet har platsbesök genomförts. 
En detaljerad trafikmätning över korsningspunkten har gjorts för att tydliggöra trafikströmmarna i 
olika relationer. 

Inför slutligt val av rekommenderade åtgärder har Trafikverket inhämtat synpunkter från Hässleholms 
kommun kring prioritering mellan förbättrad tillgänglighet mellan Vinslöv och Vanneberga och 
tillgänglighet till väg 21 och vidare. Trafikverket gjorde i samband med detta en presentation av 
ÅVSens resultat på Tekniska nämndens möte 2018-02-06. Kommunens prioritering i denna fråga har 
vägts in i det fortsatta arbetet inför slutligt åtgärdsval.  

Kommunen beslutade i tekniska nämnden (2018-03-27) utifrån denna dialog att deras första 
rekommendation var permanent sänkt hastighet till 60 km/h i kombination med hastighetskamera. 
Trafikverket gjorde dock, med stöd av Region Skåne bedömningen att vägens regionala funktion och 
tillgänglighet väger så tungt att detta inte är ett genomförbart alternativ. I andra hand förordade 
kommunen alternativ 4C då man ansåg att detta alternativ är det av Trafikverkets föreslagna alternativ 
som ser till både den lokala och regionala framkomligheten men också trafiksäkerheten. Kommunen 
poängterade dock att alternativet försämrar tillgängligheten för Vannebergabor som ska ta sig från 
Vanneberga till Vinslöv. Kommunen rekommenderade också att utreda huruvida näringslivet påverkas 
av de förslagna lösningarna.  

Inför avslutandet av denna ÅVS har en skrivelse inkommit till Trafikverket från Företagarna i Vinslöv. 
De förordar en permanent sänkt skyltad hastighet till 60 km/timmen och ATK-kamera i avvaktan på 
en slutlig lösning. De förordar en planfri korsning i Vannebergakorset, då det anses vara den enda 
riktigt bra slutliga lösningen. 

Efter kommunens beslut i Tekniska nämnden och Företagarna Vinslövs skrivelse har Trafikverket 
genomfört en fördjupad effektbedömning av alternativen 4c respektive 11 för att ytterligare studera 
nyttorna av planskildhet med anslutningar respektive förändringar av korsningsrörelser. Då de 
beräkningsbara nyttorna är tydligt större för alternativ 11 både genom att trafiksäkerheten ökar och 
genom att restidsförlusterna är mindre för detta alternativ, rekommenderar Trafikverket att alternativ 
11 genomförs i enlighet med paket F. 

 

Kvalitetsgranskning 
Genomförd: JA       Nej      Datum: 2018-01-24 
Utförd av: Maria Wedin & Lars Bergström, PLsyu 
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Avslut av studie 
Studien avslutas efter digital signering av Krister Wall, Plsyu (ansvarig för genomförande av 
åtgärdsvalsstudien) och Tanja Jevtic, cPLsyu (projektsponsor). 

 

 

  



 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Kostnadskalkyl för samtliga åtgärder 

Bilaga 2: Reviderad kostnadskalkyl för alternativ 4c och 11 

Bilaga 3: Fördjupad effektberäkning 

Bilagor finns tillgängliga i ÅVS-portalen 

Källförteckning 

Tryckta källor 
Trafikverket (2016), Handledning – Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät 

Trafikverket (2015), Krav för vägars och gators utformning 

Internetkällor 
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/vag-21-vankiva-onnestad/ 

http://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola-forskoleklass-och-
fritidshem/grundskolor/vanneberga-skola-f-6.html 

http://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/resor/skolresor-och-skolskjuts.html 

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/transportstrategi2050_webbversion.
pdf   (sid 43) 

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/remissversion-rti-plan-2018-
2029.pdf (sid 34-35) 
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   Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Protokoll 12 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2020-09-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärende för 
komplettering av underlag.  

Samtliga ledamöter yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av 
underlag 

 

 

En förbättrad och mer trafiksäker anslutning på väg 21, ”Vannebergakorset” mellan 
Vanneberga och Vinslöv, planeras sedan många år. I korsningen har det fram till nu 
funnits en variabel hastighetsbegränsning som ställs in olika beroende på om 
anslutande trafik förekommer eller ej. Dock har tekniken med digital skylt ej varit 
tillförlitlig och stundtals slutat fungera, därför måste en ny lösning till. 
Ärendet har nyligen varit uppe i tekniska nämnden och kommunstyrelsen med 
uppkommit krav om en komplettering av den första utredningen/åtgärdsvalsstudien 
(ÅVS). Trafikverket har nu inkommit med en sådan komplettering, vilken denna 
nya tjänsteskrivelse behandlar. Därtill har medfinansieringsavtalet som fanns med i 
förra ärendet också uppdaterats. 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2022-01-23 KLF 2022/9 

      

 Kommunstyrelsen 

Handläggare 
Kanslichef Marina Nillund 
Kommunledningsförvaltningen 
 
marina.nillund@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kommunledningsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:    Telefax:    

E-post: kommunledningsforvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: Hässleholms kommun, FakturorHLM Box 140 Org. nr: 212000-0985 

Webb: www.hassleholm.se 

 

Yttrande över promemorian ”En förbättrad förpack-
ningsinsamling – nya roller för kommuner och 
producenter” 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Hässleholm Miljö AB:s remissvar som sitt eget och 
överlämnar det till Miljödepartementet. 

Beskrivning av ärendet 

Miljödepartementet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till en 
förbättrad förpackningsinsamling och överlämnat förslaget till berörda 
remissinstanser. 
 
Promemorian innebär i korthet att det föreslås nya bestämmelser om ett system för 
utökat producentansvar för förpackningar. Producenterna ska, genom godkända 
producentansvarsorganisationer som de anlitar, ansvara ekonomiskt för insamling 
och behandling av förpackningsavfall. Det operativa ansvaret för insamling av 
förpackningsavfall fördelas mellan kommuner och producentansvarsorganisationer. 
 
Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen från hushåll och 
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. De vanligast 
förekommande förpackningsslagen ska samlas in fastighetsnära. Övriga 
förpackningsslag och skrymmande förpackningar ska samlas in på lättillgängliga 
platser. Kommunerna ska lämna över det insamlade förpackningsavfallet till 
producentansvarsorganisationerna utifrån organisationernas marknadsandelar per 
materialslag. 
JAV 

Remissversionen av Miljödepartementets förslag finns tillgänglig på 
Regeringskansliets hemsida enligt nedan:  
Remiss av promemorian En förbättrad förpackningsinsamling - Regeringen.se 
 

Hässleholms 
kommun 

https://www.regeringen.se/remisser/2021/11/remiss-av-promemorian-en-forbattrad-forpackningsinsamling/
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JAV 

Hässleholms Miljö AB (HMAB) har i yttrande anslutit till det remissvar som 
lämnats av Avfall Sverige och därtill lämnat följande synpunkter. 
 
Hässleholms kommun står väl rustad för att kunna utföra insamlingsarbetet i 
enlighet med de förslag som promemorian innebär. Kommunen har redan idag ett 
fullt utbyggt fastighetsnära insamlingssystem för bland annat förpackningar och kan 
konstatera att insamlingsresultatet vad gäller kvaliteten i de olika fraktionerna blivit 
väsentligt bättre än innan införandet. Utöver fastighetsnära insamling finns det 
enbart återvinningscentraler och alltså inga återvinningsstationer alls. Det är också 
uppmuntrande att se att förslaget tycks vara ett steg närmare en lösning på en fråga 
som alltför länge hanterats utan att komma till ett genomförande. 
 
Finansiering av insamlingen: Det är oerhört viktigt att vi slår fast principen att insamling 
av avfall som faller under producentansvar fullt ut också ska innebära ett finansiellt 
producentansvar. Här instämmer vi med utredningens förslag. Principen måste 
också tillämpas på mer än just den fastighetsnära insamlingen. Lika viktigt är det att 
principen används ifråga om insamling vid Återvinningscentraler exempelvis. 
 
Ersättningsnivåer: Hässleholm, liksom flera andra, är en kommun som tidigt samlat in 
källsorterat avfall. Vi har nu ”andra generationens” insamlingsmodell och vi vill 
betona att ersättningsnivåerna inte får missgynna de kommuner och avfallsinsamlare 
som valt att investera i system som ger hög möjlighet till att med god kvalitet samla 
in bland annat de förpackningar som promemorian avhandlar. Det är inte orimligt 
med ett visst mått av schablonisering i utformningen av ersättningssystemen för 
insamling. Det är dock olyckligt om utformningen innebär att de som valt en hög 
ambitionsnivå missgynnas av det. Vi ansluter i övrigt till de synpunkter som Avfall 
Sverige lämnat i sitt remissyttrande.  
 
Det bör förtydligas att de kommuner som redan har en fastighetsnära insamling av 
förpackningar ska kunna få ersättning för detta redan från 1 januari 2023. Vidare 
måste det i ersättningsregelverken tas hänsyn till ersättning för arbetet med 
insamling av förpackningar på allmän plats. Det bör påpekas att idag samlas det in 
stora volymer av förpackningar på våra återvinningscentraler. Detta gäller speciellt 
för skrymmande förpackningar av ”sällan-karaktär”. Ersättningsnivåerna för detta 
behöver följa samma struktur som den fastighetsnära för att inte skapa oönskade 
styrningsmekanismer. 
 
Insamlingsansvar utomhus/på allmän plats: Det är viktigt att avgränsningarna kring det 
som benämns ”insamling utomhus” regleras på ett så tydligt sätt att det inte uppstår 
tveksamheter kring vem som har insamlingsansvaret. I vår kommun är det en 
självständig juridisk person som utför kommunens insamlingsansvar för kommunalt 
avfall och det vore olyckligt om den nya regleringen skapar otydligheter kring 
ansvaret för insamling utomhus, så att det tydligt framgår vem som ansvarar 
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JAV 

för de olika delarna. 
 
Administrativa effekter: Det finns en mängd olika upplysningsskyldigheter som vi som 
insamlare ska uppfylla. Det är viktigt att så långt som möjligt finna lösningar som 
minimerar dubbelarbete. Dessutom bör fördelningar och registreringar utföras av 
den som är bäst lämpad för detta. Tydligast blir detta behov kring marknadsandelar 
exempelvis. För små aktörer är varje ytterligare administrativ syssla betungande och 
bör undvikas så långt detta är möjligt. Det är också viktigt att Naturvårdsverket och 
andra involverade i god tid har rutiner och system färdiga så att vi inte tvingas skapa 
interimistiska lösningar för att hjälpligt klara av uppgiftslämnarskyldigheten. 
 
Eftersortering: Vi har en stor hantering av verksamhetsavfall av olika slag. Så vitt vi 
kan begripa omfattar förpackningsproducenternas ansvar att ta emot 
förpackningsmaterial enbart källsorterade förpackningar. Detta innebär en klar 
begränsning för utvecklingen av insamlingssystemen. I de fall man kan uppnå bättre 
effektivitet och resultat i gemensam insamling av flera fraktioner i samma 
utrymme för efterföljande utsortering i större skala bör det framgå att 
förpackningsproducenterna är skyldiga att ta emot förpackningar även om 
utsorteringen gjorts i efterhand och i större skala. En modell med eftersortering kan 
exempelvis frigöra utrymmen som innebär en möjlighet att till ekonomiskt 
godtagbara villkor samla in andra fraktioner vilka idag antingen bara kan tas emot på 
exempelvis ÅVC:er eller hamnar i olika former av restavfallsfraktioner. 
 
Informationsinsatser: Vi har svårt att se hur man med rimliga arbetsinsatser ska kunna 
bedriva ett framgångsrikt informationsarbete på lokal basis om man samtidigt ska 
invänta synpunkter från godkända produktionsansvarsorganisationer. Det bör 
förtydligas hur detta samråd ska ske. Att informationsinsatser behövs bör stå 
oemotsagt men formerna för samråd och samverkan måste utformas på ett sådant 
sätt att lokala premisser och initiativ tas tillvara. Vi har under många år 
utvecklat våra Sopsamlarmonster och vi har svårt att se hur ett sådant arbete skulle 
blivit av om arbetet hela tiden skulle invänta synpunkter från 
förpackningsproducenterna innan man kunde gå vidare. 
 
Taxonomi kring omlastning: Som praktisk utförare ter sig skrivningarna kring 
omlastning en aning förvirrande. Det är viktigt att begreppen förtydligas och 
förenklas så att missförstånd inte uppstår. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen kan ansluta sig till vad 
HMAB framfört i sitt yttrande. 

 
Marina Nillund 
Avdelningschef 
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REMISSVAR: En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för 

kommuner och producenter, ert diarienummer M2021/02118 

Hässleholm Miljö lämnar härmed följande synpunkter föranledda av promemorian om en förbättrad 
förpackningsinsamling. Det är positivt och centralt att promemorian tydligt anger ansvarsfördelningen 
när det gäller insamling och finansiering. 

Vi kan också, utifrån vår kommuns val av insamlingssystem, konstatera att vår kommun står väl rustad 
för att kunna utföra insamlingsarbetet i enlighet med de förslag som promemorian innebär. Vi har 
redan idag ett fullt utbyggt fastighetsnära insamlingssystem för bland annat förpackningar och kan 
konstatera att vårt insamlingsresultat vad gäller kvaliteten i de olika fraktionerna blivit väsentligt bättre 
än innan införandet. Utöver fastighetsnära insamling finns det enbart Atervinningscentraler och alltså 
inga återvinningsstationer alls. 

De är också uppmuntrande att se att förslaget tycks vara ett steg närmare en lösning på en fråga som 
alltför länge hanterats utan att komma till ett genomförande. 

Vi ansluter till det remissvar som lämnats av Avfall Sverige. Dessutom vill vi lämna följande 
synpunkter: 

Finansiering av insamlingen: Det är oerhört viktigt att vi slår fast principen att insamling av avfall 
som faller under producentansvar fullt ut också ska innebära ett finansiellt producentansvar. Här 
instämmer vi med utredningens förslag. Principen måste också tillämpas på mer än just den 
fastighetsnära insamlingen. Lika viktigt är det att principen används ifråga om insamling vid 
Atervinningscentraler exempelvis. 

Ersättningsnivåer: Hässleholm, liksom flera andra, är en kommun som tidigt samlat in källsorterat 
avfall. Vi har nu "andra generationens" insamlingsmodell och vi vill betona att ersättningsnivåerna inte 
får missgynna de kommuner och avfallsinsamlare som valt att investera i system som ger hög 
möjlighet till att med god kvalitet samla in bland annat de förpackningar som promemorian avhandlar. 
Det är inte orimligt med ett visst mått av schablonisering i utformningen av ersättningssystemen för 
insamling. Det är dock olyckligt om utformningen innebär att de som valt en hög ambitionsnivå 
missgynnas av det. Vi ansluter i övrigt till de synpunkter som Avfall Sverige lämnat i sitt 
remissyttrande. 

Det bör förtydligas att de kommuner som redan har en fastighetsnära insamling av förpackningar ska 
kunna få ersättning för detta redan från 1 januari 2023. 

Vidare måste det i ersättningsregelverken tas hänsyn till ersättning för arbetet med insamling av 
förpackningar på allmän plats. 

> En del av Hässleholms kommun

Postadress: Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm I Org. nr: 556555-0349 I Telefon: 0451 - 26 82 00 
Besöksadress: Avfallsanläggningen: Vankiva 9300, 281 95 Vankiva I Fjärrvärmeverket: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm I Kontor: 
Tippvägen 1, 281 43 Hässleholm I Reningsverket: Hovdalavägen 51, 281 43 Hässleholm 
E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se & hassleholmsvatten@hassleholm.se I Webb: www.hassleholmmiljo.se & www.hassleholmsvatten.se 
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HMAB 2022/51-2 

Det bör påpekas att idag samlas det in stora volymer av förpackningar på våra återvinningscentraler. 
Detta gäller speciellt för skrymmande förpackningar av "sällan-karaktär". Ersättningsnivåerna för detta 
behöver följa samma struktur som den fastighetsnära för att inte skapa oönskade 
styrningsmekanismer. 

lnsamlingsansvar utomhus/på allmän plats: Det är viktigt att avgränsningarna kring det som 
benämns "insamling utomhus" regleras på ett så tydligt sätt att det inte uppstår tveksamheter kring 
vem som har insamlingsansvaret. I vår kommun är det en självständig juridisk person som utför 
kommunens insamlingsansvar för kommunalt avfall och det vore olyckligt om den nya regleringen 
skapar otydligheter kring ansvaret för insamling utomhus, så att det tydligt framgår vem som ansvarar 
för de olika delarna. 

Administrativa effekter: Det finns en mängd olika upplysningsskyldigheter som vi som insamlare ska 
uppfylla. Det är viktigt att så långt som möjligt finna lösningar som minimerar dubbelarbete. Dessutom 
bör fördelningar och registreringar utföras av den som är bäst lämpad för detta. Tydligast blir detta 
behov kring marknadsandelar exempelvis. För små aktörer är varje ytterligare administrativ syssla 
betungande och bör undvikas så långt detta är möjligt. Det är också viktigt att Naturvårdsverket och 
andra involverade i god tid har rutiner och system färdiga så att vi inte tvingas skapa interimistiska 
lösningar för att hjälpligt klara av uppgiftslämnarskyldigheten. 

Eftersortering: Vi har en stor hantering av verksamhetsavfall av olika slag. Så vitt vi kan begripa 
omfattar förpackningsproducenternas ansvar att ta emot förpackningsmaterial enbart källsorterade 
förpackningar. Detta innebär en klar begränsning för utvecklingen av insamlingssystemen. I de fall 
man kan uppnå bättre effektivitet och resultat i gemensam insamling av flera fraktioner i samma 
utrymme för efterföljande utsortering i större skala bör det framgå att förpackningsproducenterna är 
skyldiga att ta emot förpackningar även om utsorteringen gjorts i efterhand och i större skala. En 
modell med eftersortering kan exempelvis frigöra utrymmen som innebär en möjlighet att till 
ekonomiskt godtagbara villkor samla in andra fraktioner vilka idag antingen bara kan tas emot på 
exempelvis ÅVC:er eller hamnar i olika former av restavfallsfraktioner. 

lnformationsinsatser: Vi har svårt att se hur man med rimliga arbetsinsatser ska kunna bedriva ett 
framgångsrikt informationsarbete på lokal basis om man samtidigt ska invänta synpunkter från 
godkända produktionsansvarsorganisationer. Det bör förtydligas hur detta samråd ska ske. Att 
informationsinsatser behövs bör stå oemotsagt men formerna för samråd och samverkan måste 
utformas på ett sådant sätt att lokala premisser och initiativ tas tillvara. Vi har under många år 
utvecklat våra Sopsamlarmonster och vi har svårt att se hur ett sådant arbete skulle blivit av om 
arbetet hela tiden skulle invänta synpunkter från förpackningsproducenterna innan man kunde gå 
vidare. 

Taxonomi kring omlastning: Som praktisk utförare ter 9 
förvirrande. Det är viktigt att begreppen förtydligas och fö� 

Med vänliga hälsningar 

.=--�-
Christer Caesar 

Styrelseordförande 

rivningarna kring omlastning en aning 
la\ så att missförstånd inte uppstår.

> En del av Hässleholms kommun

Postadress: Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm I Org. nr: 556555-0349 I Telefon: 0451 - 26 82 00 
Besöksadress: Avfallsanläggningen: Vankiva 9300, 281 95 Vankiva I Fjärrvärmeverket: Värmeverksvägen 4, 281 43 Hässleholm I Kontor: 
Tippvägen 1, 281 43 Hässleholm I Reningsverket: Hovdalavägen 51, 281 43 Hässleholm 
E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se & hassleholmsvatten@hassleholm.seIWebb:www.hassleholmmiljo.se & www.hassleholmsvatten.se 
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REMISSVAR: En förbättrad förpackningsinsamling – förbättrade roller för kommuner 

och producenter 

____________________________________________________________ 

 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges 

medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på 

samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi 

verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår 

återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator 

och garant för denna omställning. 

 

Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är 

kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och 

återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom 

medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I Avfall Sverige ingår, som 

associerade medlemmar, cirka 150 tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom 

avfallshantering.  

 

1. Förslagens koppling till Avfall Sveriges generella ståndpunkter 

Avfall Sveriges årsmöte har fastställt ett antal ståndpunkter som är vägledande för Avfall Sveriges 

ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen och kommunernas roller.  

 

Avfall Sverige anser att avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur 

och att avfallshanteringen ska ge god och behovsanpassad service för medborgare och 

verksamheter. Avfall Sverige anser att producenterna har ansvar för utformning av alla de 

produkter som sätts på marknaden och att avfallshierarkin följs.  

 

Avfall Sverige anser att producenterna ska ha det fulla ekonomiska ansvaret för produkter 

som omfattas av producentansvaret. Vidare anser Avfall Sverige att kommunerna ska 

ansvara för insamlingen av avfall från hushåll som faller under lagreglerade 

producentansvar och att producenterna ska ansvara för återvinningen av avfall från hushåll 
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som faller under lagreglerade producentansvar.  

 

Avfall Sverige konstaterar att Avfall Sveriges ståndpunkt avseende ett kommunalt ansvar 

för insamling av avfall från hushåll som lyder under producentansvar, under ett finansiellt 

producentansvar, överensstämmer med utredningens förslag. 

 

2. Sammanfattning 

(Kommer att läggas in i det slutliga remissvar som ska godkännas av Avfall Sveriges 

styrelse). 

 

3. Generella kommentarer 

3.1 Avgränsning 

Kommentarerna i Avfall Sveriges remissvar fokuserar på de delar av förslagen som har bäring på 

kommunen när det gäller insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade 

verksamheter.  

 

3.2 Bakgrund 

Frågan om insamling av förpackningsavfall från hushåll har utretts ett flertal gånger utan 

att leda till en reglering som har stått fast. Det är nu mycket viktigt att frågan en gång för 

alla får en stabil och långsiktig lösning genom ett tydligt reglerat kommunalt 

insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar.   

 

I Sverige har det funnits ett förlängt ekonomiskt producentansvar för förpackningar sedan år 1994 

och det handlar nu om att ta ytterligare steg och inte utgå från minimikrav från EU.  

Det är inte tillräckligt att lägga EUs allmänna minimikrav om uppfyllande av återvinningsmål till 

grund för en reglering1, vilka även riktar sig till medlemsstater som inte tidigare har haft något 

reglerat producentansvar för förpackningar.  Att endast ålägga producenter att uppfylla nämnda 

minimikrav innebär inte ett heltäckande operativt och/eller finansiellt producentansvar. Eftersom 

Sverige har haft producentansvar för förpackningsavfall sedan år 1994 handlar det nu om att skärpa 

kraven i syfte att öka utsorteringen, insamlingen och återvinningen av förpackningsavfall. Men inte 

minst också att ställa tydliga krav på återanvändningsbara förpackningar i enlighet med tillämpning 

av avfallshierarkin och med förebyggande och återanvändning som högsta prioritet. Jfr. reglering om 

”rotation” i 1 kap. 3 § föreliggande förslag till förpackningsförordning.  

 

Kommunalt ansvar för avfall under kommunalt ansvar innebär ett heltäckande ansvar för 

kommunen i enlighet med 15 kap. 20 § miljöbalken. På motsvarande sätt måste ett 

heltäckande ansvar regleras för producenter ansvariga för förpackningar. I annat fall sker 

en fortsatt överföring av kostnader från producenter till kommuner och kommunala och 

privata fastighetsinnehavare, vilket inte är acceptabelt. Avfall Sverige konstaterar att 

föreliggande förslag till reglering skapar förutsättningar för ett sådant heltäckande 

producentansvar för förpackningsavfall.   

 

 
1 J fr artikel 8 a ramdirektivet 2008/98/EG om avfall.  
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Själva utgångspunkten för att frågan om insamling av förpackningsavfall från hushåll har utretts i så 

många omgångar är att servicegraden behöver öka eftersom förpackningsavfall i stora mängder 

fortfarande återfinns i restavfallet (30-40 procent) i de kommuner som inte har fastighetsnära 

system för insamling av förpackningsavfall. Den viktiga utgångspunkten är att förpackningsavfallet 

inte ska finnas i restavfallet. Så länge som det gör det belastar det kommunernas avfallshantering och 

ekonomi och innebär ett inte optimerat resursutnyttjande. Utredningens förslag skapar 

förutsättningar för utsortering, återvinning och finansiering av det förpackningsavfall som av olika 

anledningar inte sorteras ut i dagsläget. 

 

3.3 Viktiga utgångspunkter för ett kommunalt insamlingsansvar 

Avfall Sverige anser att här angivna förutsättningar är viktiga utgångspunkter för ett kommunalt 

insamlingsansvar. Avfall Sverige konstaterar att utredningens förslag skapar förutsättningar för att 

uppfylla förutsättningarna.  

 

• Att en servicenivå med därtill kopplad ersättningsgrund regleras, som bidrar till att de nationella 

återvinningsmålen nås. 

 

• Fullt finansiellt producentansvar för kostnadseffektiv och hållbar insamling för de åligganden 

som ska verkställas av kommunen. 

 

• Fastighetsnära bör vara utgångspunkten för såväl hushåll som verksamheter dock 

med flexibilitet inom rimligt avstånd från fastighet.  

 

• Att det finns en generellt fastställd servicegrad för insamling -  samma för förpackningar som för 

mat- och restavfall.  

 

• Att en ersättningsmodell som håller över tid kan säkerställas. 

 

• Att det tas fram en reglering som ger grund för att tillgodose avfallsutrymmen för källsortering 

 

• Kostnadskontroll och effektivitet. 

 

• Eget val av insamlingssystem utifrån kommunens förutsättningar. 

 

• Möjlighet att samplanera förpackningsinsamling med annan insamling. 

 

• Möjlighet att normera insamlingen i avfallsföreskrifterna. 

 

• Kompetensgrund som möjliggör erbjudande om insamling från verksamheter i blandfastigheter. 

 

• Att insamling av förpackningsavfall på ett fackmannamässigt sätt och enligt gängse normer i 

branschen är en bra utgångspunkt för att säkerställa kvalitet i den insamling som kommunen ska 

verkställa under ett kommunalt insamlingsansvar.  
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• Insamlingsansvaret omfattar framkörning, tömning, borttransport, omlastning och 

överlämnande vid uppsamlingsplatser. 

 

• En av staten fastställd procedur för avgiftsuttag från producenterna respektive ersättning till 

kommunerna.  

 

3.4 Inledande kommentarer 

Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar. Kommunalt 

insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll är en fråga som Avfall Sverige, på 

medlemmarnas uppdrag, har drivit i många år. Avfall Sverige har under utredningens gång 

argumenterat för att det är lämpligt att kommunen också får insamlingsansvaret för samlokaliserade 

verksamheter i flerbostadshus (sistnämnda dock med en lite annan utformning än utredningens 

förslag, se nedan avsnitt 4.7). 

 

Angående ersättning 

Utredningens förslag utgör en viktig utgångspunkt och ram. Det är en naturlig ordning att närmare 

förutsättningar för bland annat beräkning av ersättning fastställs av Naturvårdsverket efter 

bemyndiganden från regeringen. Avfall Sverige ser att organisationen, liksom SKR och 

representanter för producenterna har en naturlig roll för samråd i Naturvårdsverkets arbete med att 

fastställa det som kommer att åläggas verket. Inom ramen för producenternas finansiella ansvar står 

Avfall Sverige bakom principen om kostnadstäckning för den insamling som ska verkställas av 

kommunerna. Avfall Sverige anser att den ordning som är föreslagen av utredningen där 

Naturvårdsverket ska beräkna kostnader för kommunerna och fastställa ersättning i enlighet med 

den modell som är föreslagen av utredningen är den ordning som är praktiskt genomförbar. Tät 

uppföljning av den ersättning som ska fastställas av Naturvårdsverket, med justering av fastställd 

ersättning, är en viktig aspekt. Detta menar Avfall Sverige kommer innebära att ersättningen innebär 

full kostnadstäckning eller så nära full kostnadstäckning som möjligt. Det är Avfall Sveriges 

bedömning att föreslagen ordning är det bästa systemet för att uppfylla intentionerna om ett 

finansiellt producentansvar. Utöver detta råder varje kommun för val av system, i enlighet med 

utredningens förslag, vilket också är en viktig aspekt.  

 

Alternativet till den föreslagna ersättningsmodellen är att varje kommun, under ett kommunalt 

insamlingsansvar / alternativt som uppdragstagare till producenterna i enlighet med 2018 års 

förpackningsförordning, som önskar vara uppdragstagare för insamling till producenterna, behöver 

sluta avtal med producenterna om ersättning. Avfall Sverige anser inte att detta är till fördel för 

kommunerna. Även om kommunen som uppdragstagare inte kan kompensera eventuella underskott 

i ersättningen från producenterna så är kommunen i ett sådant system hänvisad till den servicenivå 

som producenterna tillhandahåller och har inte möjlighet att utan omförhandling av avtal öka till 

exempel kärlvolym och hämtningsfrekvens för att minska mängden förpackningsavfall i restavfallet. 

Även i en modell med kommunalt insamlingsansvar, men med en avtalsbaserad ersättning är 

kommunerna hänvisade till att förhandla om justerad ersättning med producenterna.  

 

Vidare så innebär absolut kostnadstäckning att den enskilda kommunens kostnader hade behövt 

efterhandsfaktureras, vilket är en svåröverskådlig och administrativt mycket tungrodd modell.  
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Angående finansieringsprincipen 

Den föreslagna schablonersättningen kan jämföras med den s.k. finansieringsprincipen som 

tillämpas då kommuner eller regioner genom t.ex. en statlig reform påförs nya obligatoriska 

uppgifter. 

 

Vid tillämpning av finansieringsprincipen ska ett beräkningsunderlag av de förväntade kostnaderna 

av en reform tas fram av Regeringskansliet. Beräkningsunderlaget bereds med SKR. 

Beredningsunderlaget måste innehålla information om bl.a. kostnadsberäkning av förändringen i 

verksamheten, antaganden om förändrad volym och styckkostnadsuppgifter. Finansieringsprincipen 

bör tillämpas så att ett effektivt resursutnyttjande stimuleras, vilket innebär att det i vissa fall kan 

vara rimligare att beräkna effekterna utifrån en marginalkostnad i stället för en genomsnittskostnad.  

 

En reglering enligt finansieringsprincipen fördelas i kronor per invånare och avser hela kommun- 

respektive regionkollektivet. En reglering görs aldrig för enskilda kommuner eller regioner. En 

reglering till följd av finansieringsprincipen görs dessutom normalt sett endast vid ett tillfälle. 

Regleringen ska göras i den pris- och volymnivå som gäller när förändringen träder i kraft. Någon 

retroaktiv reglering görs inte.  

 

Den i utredningen föreslagna schablonen grundar sig på ett antal förutbestämda 

beräkningsgrunder. Till skillnad från finansieringsprincipen argumenterar Avfall Sverige 

för att det ges möjlighet att kontinuerligt följa upp fastslagen ersättning för att verifiera att 

den är så korrekt som möjligt utifrån det som kommunen ska verkställa inom ramen för 

kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall.  

 

Angående servicegrad och insamling 

En servicegrad med fastighetsnära insamling som utgångspunkt för utsorterat förpackningsavfall är 

en grundläggande och viktig utgångspunkt för en reglering. Denna servicegrad behöver kombineras 

med en tydlig reglering om kostnadsansvar för producenterna för uppfyllande av reglerad 

servicegrad. Uppfyllande av reglerade återvinningsgrader i EUs avfallsdirektiv är krav som riktar sig 

till medlemsstaten Sverige. I den svenska regleringen är det servicegraden som är grundläggande för 

en ansvarsreglering. 

 

Avfall Sverige anser att ett generellt krav på fastighetsnära insamling är grundläggande för 

att uppnå en samlad miljö- och samhällsnytta med insamlingen av förpackningsavfall. En 

samlad service för hushållen avseende det kommunala avfall som lämpar sig att samla in 

fastighetsnära är grundläggande. Om inte fastighetsnära insamling erbjuds av alla 

hushållsförpackningar är risken stor att utsorteringen inte blir lika god som annars hade 

varit fallet. Glas- och metallförpackningar har som material god miljöprestanda genom att 

de kan återvinnas till nytt material i helt cirkulära flöden och de förpackningsslagens 

miljönytta kan därför behöva särskild reglering för att premieras. Krav på fastighetsnära 

insamling av glas och metall får dock inte medföra att de förpackningsslagen substitueras 

med t.ex. plast med sämre förutsättningar för materialåtervinning. Det är ytterst en politisk 
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fråga vilka förpackningsslag som bör premieras och detta bör utredningen ha med sig i det 

fortsatta utarbetandet av förslag.  

 

Avfall Sveriges statistik visar goda resultat och att det blir bättre sortering nära bostaden med 

fastighetsnära insamling. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade 

förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära 

insamling. Mängden felsorterat fortsätter att minska i de kommuner som har infört fastighetsnära 

insamlingssystem. 1,2 kilo förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushåll med 

fastighetsnära insamling jämfört med 1,4 kilo förra året. I villahushåll utan fastighetsnära insamling 

slängs 1,9 kilo felsorterat, vilket är samma som året innan2.  

 

I dagsläget är det många flerbostadshusägare som har avtal med privata entreprenörer om 

fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Sådan insamling får bara organiseras av producenter 

eller kommuner (jfr. gällande krav i 28 § förordningen [2006:1273] om producentansvar för 

förpackningar). Det råder alltså inte någon fri marknad för insamling av förpackningsavfall och 

privata entreprenörers insamling av förpackningsavfall behöver därför i dagsläget ske på uppdrag av 

antingen producent eller kommun. Under ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall 

blir skillnaden för de privata utförare som idag utför insamling av förpackningsavfall från hushåll på 

basis av egna avtal att de behöver upphandlas av kommunen.  Cirka två tredjedelar av insamlingen 

av avfall under kommunalt ansvar sker idag via upphandlade privata utförare. Med ett kommunalt 

insamlingsansvar kommer volymen förpackningsavfall som ska samlas in fastighetsnära att öka 

kraftigt, vilket generellt bör innebära fler uppdrag till upphandlade privata utförare. Skillnaden blir 

att de får kommunen som uppdragsgivare.  

 

3.5 Behov av reglering av möjligheter för kommunen att ställa krav på inrättande av 

avfallsutrymmen 

Det behöver regleras ett tydligt bemyndigande för kommunen att kunna ställa krav på 

inrättande av avfallsutrymmen i byggnad. Det är grundläggande för att lägga grunden för 

möjligheten till god utsortering av förpackningsavfall. Under kommunalt insamlingsansvar 

finns det inte heller utrymme för en reglering där fastighetsinnehavare ska kunna avböja 

borttransport av förpackningsavfall eftersom kommunens föreskriftsrätt är generell och 

gäller så länge som det inte har beslutats om någon dispens.  

 

Krav avseende inrättande av avfallsutrymmen föreslogs i Lars Ekecrantzs avfallsutredning SOU 

2012:56 Mot det hållbara samhället s. 38 (föreslagen 74 § 1 p. med författningskommentarer): 

 

XX § Kommunen får meddela föreskrifter om  

1.att fastighetsinnehavare ska avsätta och utrusta utrymmen för avfallshantering. (…). 

 

Det finns även en mer omfattande bakgrundutredning i SOU 2001:102 Resurs i retur.  

 

 
2 Kommunalt avfall i siffror 

<https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/Kommunalt_avfall_i_siffror_2020_lores_01.pdf

>, Besökt 2021-12-16.  
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Under ett kommunalt insamlingsansvar kommer de kommunala avfallsföreskrifternas tvingande 

krav avseende att lämna utsorterat förpackningsavfall till kommunen eller kommunens upphandlade 

privata utförare att träffa alla fastighetsinnehavare. Vid bristande efterlevnad av nämnda 

utsorteringsskyldighet kan tillsynsmyndigheten ytterst förelägga fastighetsinnehavare att efterleva 

skyldigheten att överlämna utsorterat förpackningsavfall till kommunen för borttransport. Som en 

konsekvens av ett sådant föreläggande behöver fastighetsinnehavaren avropa lämpligt abonnemang 

hos kommunen.  

 

Avfall Sverige ser, trots den nämnda lämningsskyldigheten, att föreslagna bemyndiganden avseende 

inrättande av avfallsutrymmen är en viktig förutsättning för en fungerande hantering av 

förpackningsavfall i fastigheter i de fall fastighetsinnehavare inte självmant avsätter tillräckliga 

utrymmen eller ytor för utsortering av förpackningsavfall på eller i anslutning till fastigheten.   

 

3.6 Övriga aspekter av vikt 

Avfall Sverige konstaterar att investeringar i kärl och anordningar, fordon och omlastningsplatser 

blir en utmaning för många kommuner. Förutsättningar behöver finnas för särskilt mindre 

kommuner att kunna erhålla lån för de investeringar som behövs.   
 

 

4. Specifika kommentarer 

4.1 Författningsförslag – förslag till förordning om producentansvar för förpackningar  

(”FPF”) s. 153: 

Generella kommentarer 

Avfall Sverige anser att det i förordningen tydligare än vad som görs i förslaget (jfr 5 kap. 1 § FPF) 

behöver regleras att den högsta prioriteten för producenter är att i möjligaste mån använda 

återanvändningsbara förpackningar i enlighet med en tillämpning av avfallshierarkin i 15 kap. 10 § 

miljöbalken samt resurshushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken.  

 

3 kap. 4 § FPF Återvinning 

Uppräkningen av godkända behandlingsmetoder behöver kompletteras med biologisk återvinning 

genom rötning, vid sidan av kompostering, i tredje punkten.  

 

6 kap. 4 § FPF Fastighetsnära insamling 

Enligt förslaget ska den fastighetsnära insamlingen ske i enlighet med 15 kap. 20 a § 

miljöbalken från den fastighet där avfallet producerats, dvs. från en hämtplats som 

motsvarar den som gäller för restavfallet. Enligt utredningen bör det inte vara möjligt att 

meddela föreskrifter som innebär att detta avfall ska hämtas på annan plats än den som 

gäller för restavfallet i kommunen. Gällande föreskrifter för restavfall samt den praxis som 

utvecklats avseende detta är således relevant även för förpackningsavfallet. 

 

Detta är en mycket viktig fråga. Det är en grundläggande aspekt att rest- och matavfall liksom 

förpackningsavfall har samma krav avseende borttransporten så att borttransporten kan samordnas.  

 
3 I detta avsnitt lämnar Avfall Sverige kommentarer till en del av de föreslagna bestämmelserna med utgångspunkt i 

deras utformning. Längre ned i avsnitt 4. Kommenteras olika förslag framför allt utifrån deras sakinnehåll.  
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Avfall Sverige anser däremot att förslaget till utformning av bestämmelsen avseende krav på 

fastighetsnära insamling i förslaget till 6 kap. 4 § förpackningsförordning behöver justeras. Avfall 

Sverige anser att lydelsen ska vara densamma som i 15 kap. 20 a § miljöbalken. Det vill säga att det 

även för förpackningsavfallet ska regleras att avfallet ska hämtas från den fastighet där avfallet 

finns.  

 

”Från den fastighet där avfallet finns” ska dock inte tillämpas på det sättet att avfallet alltid behöver 

hämtas från fastighetsgränsen. Jfr. vad Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom i mål 

nummer M 7268-18: 

 

”Av 15 kap. 20 § andra stycket miljöbalken (fr o m den 1 augusti alltså 15 kap. 20 a § miljöbalken) 

framgår att kommunen, under vissa förutsättningar, ska transportera bort hushållsavfall från de 

fastigheter inom kommunen där hushållsavfallet finns. Bestämmelsen tillkom genom att tidigare 

15 kap. 8 § första stycket 1 och 17 § slogs samman för att ge en samlad bild av ansvaret. En skillnad 

var att det i den nu gällande bestämmelsen, men inte i någon av de tidigare bestämmelserna, 

angavs att avfallet skulle transporteras från fastigheterna. Någon förändring av ansvarets 

omfattning var dock inte avsedd (se prop. 2015/16:166 s. 71-72). Det anförda innebär att 

miljöbalken inte uppställer något krav på att kommunen ska hämta hushållsavfall inom 

fastigheten”.   

 

Kommunen kan i praktiken ställa krav på fastighetsinnehavare att lämna avfall ”inom rimligt 

avstånd” från fastigheten. Var gränsen går baserar sig på en bedömning i det enskilda fallet. Det är 

viktigt att en reglering med utgångspunkt i fastighetsnära insamling innebär tillräcklig flexibilitet i 

relation till möjligheten att komma fram till fastigheter samt möjligheten att nyttja för flera 

fastigheter med gemensamma system såsom sopsug. 

 

5 kap. 12 § och 6 kap. 6 § FPF Insamling utomhus 

Avgränsningen av kommunens insamlingsansvar bör förtydligas i förordningstexten: 

 

Av motiveringen, men inte av föreslagen förordningstext, framgår att ansvaret ska avgränsas till 

exempelvis gator, torg, parker och badplatser som iordningsställts av kommunen för allmänhetens 

användning. Det behöver framgå av förordningstexten. I annat fall kan kommunens ansvar komma 

att utsträckas till plats för vilken annan är ansvarig, exempelvis där staten är väghållare (se även  

1 kap. 7 § miljöbalken samt 26 § väglagen, 1971:948) och plats inom kvartersmark, för vilken 

fastighetsinnehavaren ju själv ansvarar för gaturenhållningen (se 2 § nämnda gaturenhållningslag) 

och som inte sällan är inomhus. Särskilt iordningställda platser för allmänheten kan alltså ha en 

annan ansvarig än kommunen och kommunens ansvar ska inte utsträckas till sådan plats. 

 

Det är bra att det anges undantag från kommunens insamlingsansvar vid offentlig tillställning som 

hålls av en annan arrangör, men Avfall Sverige anser att det inte är lämpligt att ange en så snävt 

avgränsad undantagsbestämmelse. Risken är även här att lydelsen felaktigt tolkas som att 

kommunen ska ta över ansvaret för andra verksamhetsutövare på platsen vars verksamhet ger 

upphov till förpackningsavfall men som inte bedriver offentlig tillställning – exempelvis 
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järnvägsstationer, livsmedelsbutiker, köpcentrum och restauranger med uteservering. Dessa måste 

enligt miljöbalken anses ha ansvaret i egenskap av verksamhetsutövare för att förebygga 

nedskräpning från sina besökare samt se till att uppkommet avfall källsorteras.  

 

Det bör framgå av förordningstexten att kommunens skyldighet inte heller gäller om någon annan 

verksamhetsutövare svarar för förpackningsavfallet. 

 

Avfall Sverige anser att producentansvarsorganisationens ansvar bör utsträckas till rastplatser där 

staten är väghållare och att samråd i de fallen ska ske med Trafikverket. I 6 kap. 6 § FPF bör 

förtydliga att dessa platser inte är kommunens ansvar, exempelvis genom en hänvisning till 2 § första 

stycket sista meningen lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning (gaturenhållningslagen) samt 1 kap. 7 § miljöbalken och 26 § väglagen (1971:948). Det bör 

dessutom förtydligas vilka krav på källsorteringsmöjligheter och insamling som ställs på väghållaren. 

Undantaget i 1 kap. 7 § miljöbalken kan nämligen medföra att miljöbalkens och dess förordningar 

kan misstolkas om att avse den avfallshantering som blir följden av renhållningen enligt väglagen. 

 

Rekvisitet ”insamlingen ska ske separat” behöver förtydligas. Avser det de enskilda 

förpackningsfraktionerna eller förpackningsfraktionerna som sådana separerade från annat avfall? 

 

Avfall Sverige anser att föreslagna bestämmelser om insamlingskärl för pantförpackningar i  

5 kap. 12 § förpackningsförordningen och kommunens ansvar för separat insamling av förpackningar 

enligt 6 kap. 6 § samma förordning behöver koordineras ytterligare för att insamlingskärl för 

pantförpackningar samlokaliseras med de insamlingskärl som kommunerna ansvarar för, så långt 

lämpligt. Det underlättar även i fråga om beräkning av kommunens gaturenhållningskostnader. 

 

Kommunerna ska framförallt inte få ett ansvar för avfallshantering och renhållning där ansvaret 

enligt lagstiftningen rätteligen ligger på annan.  

 

Avfall Sverige befarar att kostnads- och ersättningsansvaret för gaturenhållningen och insamlingen 

på allmän plats och framförallt kommunernas rapportering till Naturvårdsverket kommer att 

försvåras avsevärt av att de olika bestämmelserna har olika definitioner av de platser som avses och  

dessutom avser olika typer av avfall. Avfall Sverige saknar en närmare analys av skillnaderna: 

 

• Nedskräpningsavgift4 avseende vissa engångsprodukter, inklusive vissa förpackningar, för 

kommunens gaturenhållningskostnader (städa upp, transportera bort och behandla) på platser 

som kommunen har renhållningsansvar för enligt gaturenhållningslagen; 

 

• Ersättning för kommunens kostnader för insamlingen av förpackningar på särskilt 

iordningställda platser för allmänheten där det produceras förpackningsavfall i betydande 

omfattning. Dessa kostnader kan antas delvis vara desamma som ovanstående.  

 

 
4 Förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. 
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• Producenterna ska kostnadsfritt tillhandahålla insamlingskärl för vissa förpackningar som 

omfattas av retursystem på platser utomhus där många människor normalt vistas och 

kommunen har renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen. Det kan antas att kommuner 

och producentansvarsorganisationen ibland kommer överens om att kommunen mot ersättning 

anskaffar kärlen, för att få en estetiskt tilltalande samordning med övriga kärl – kostnaderna för 

dessa insamlingskärl ska då inte räknas med i övriga kostnader som rapporteras till 

Naturvårdsverket, eftersom de ersätts särskilt, och inte rapporteras.  

 

6 kap. 7 § FPF Överlämning av förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationer 

Kommunerna ska, så långt som möjligt, till respektive producentansvarsorganisation överlämna 

förpackningsavfall i respektive förpackningsmaterial i en mängd som motsvarar 

producentansvarsorganisationens marknadsandel enligt 8 kap. 2 § första stycket.  

 

Avfall Sverige konstaterar att det behöver klarläggas hur rekvisitet ”så långt som möjligt” ska uttolkas 

och tillämpas i praktiken. Det behöver också klargöras i vilken form förpackningsavfallet ska 

överlämnas till producenterna (t.ex. balat eller komprimerat). Oavsett formen är kostnader för att 

verkställa fördelningen till producenterna samt eventuell paketering och emballering av 

förpackningsavfallet kostnader som innefattas i det finansiella producentansvaret. 

 

Men Avfall Sverige anser att det hade varit en bättre lösning om producentorganisationerna 

sinsemellan ansvarade för fördelning av insamlat förpackningsavfall genom någon form av 

clearingfunktion.  

 

6 kap. 8 § FPF Uppgifter från kommunerna till Naturvårdsverket om insamlade och överlämnande 

mängder förpackningsavfall  

En kommun ska, till Naturvårdsverket lämna uppgifter om insamlade mängder enligt 3 § för 

respektive material som förpackningsavfallet består av. Uppgifter ska också lämnas om de mängder 

av respektive förpackningsmaterial som lämnats till respektive producentansvarsorganisation enligt 

7 §. 

 

Uppgifterna ska lämnas kvartalsvis senast en vecka efter utgången av varje kvartal. 

Avfall Sverige anser att en veckas rapporteringsfrist är en alldeles för kort tid för att kommunen ska 

hinna sammanställa och rapportera uppgifter.  

 

Här borde det även regleras att kommunerna ska lämna uppgifter om antal hushåll i olika kategorier, 

samlokaliserade verksamheter samt antal LIP/ÅVS i enlighet med det som ska rapporteras in enligt  

6 kap. 17 § för kommuner som vill ta över ansvaret under åren 2024 respektive 2025.  

 

6 kap. 15 § FPF 

Senast den 1 januari 2026 ska kommunerna separat samla in förpackningsavfall enligt 4 § från alla 

hushåll och de verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i 

flerbostadshus. 
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Före den 1 januari 2026 får kommunen, i stället för fastighetsnära insamling enligt 4 §, samla in 

förpackningsavfallet på kvartersnära insamlingsplatser (återvinningsstationer). 

 

Avfall Sverige menar att det även efter den 1 januari 2026 (eller vilket år som blir gällande) behövs 

möjligheter att samla in förpackningsavfallet vid återvinningsstationer eller andra publika 

insamlingsplatser. Avfall Sverige frågar sig varför kvartersnära insamlingsplatser, i detta 

sammanhang, likställs med återvinningstationer. Kvartersnära insamling har generellt ett betydligt 

mindre avstånd till bostadsfastigheter än återvinningsstationer. Avfall Sverige anser att det i sig är 

rimligt att publika insamlingsplatser med de krav på tillgänglighet som råder idag kan 

tillhandahållas under den övergångstid som ska löpa fram till dess att fullt utbyggd fastighetsnära 

insamling ska vara inrättad, men att det alltså inte går att likställa kvartersnära insamling med 

insamling vid återvinningsstationer. Men även efter det att den fastighetsnära insamlingen är 

utbyggd behövs alltså publika insamlingsplatser. 

 

6 kap. 17 § FPF 

Det anges i 6 kap. 17 § att en anmälan enligt 16 § ska innehålla 

1. uppgifter om det totala antalet hushåll, uppdelat på flerbostadshus och enbostadshus samt 

permanent- och fritidsboenden, 

 

Medlemmar i Avfall Sverige har påpekat att de inte får använda lägenhetsregistret för 

samkörning av uppgifter om antalet lägenheter som underlag för uttag av avfallsavgifter 

per lägenhet enligt ett ställningstagande av Datainspektionen. Det hade varit lämpligt om 

det hade kunnat föreskrivas om att lägenhetsregistret ska få användas för detta syfte för att 

då också kunna få fram antalet lägenheter för beräkning av ersättning från producenterna i 

enlighet med förslaget i bilaga 1. 

 

6 kap. 16 och 18 §§ FPF 

Avfall Sverige ställer sig frågande till de valda datumen för anmälan och beslut. Vi ser ingen poäng 

med att avvakta ända till 31 maj för att anmäla övertagande av ansvar, utan anser att det kan ske 

långt tidigare på året för att Naturvårdsverket ska kunna ta beslut före sommaren. 30 september är 

för sent för den kommunala besluts- och taxeprocessen i många kommuner.  

 

4.2 Avsnitt 9.1 Den fastighetsnära insamlingen behöver byggas ut för att nå 

återvinningsmålen och en cirkulär ekonomi s. 120: 

Uppfyllandet av materialåtervinningsmål är förstås en viktig del i uppfyllandet av ett 

producentansvar för förpackningsavfall. Men även det förpackningsavfall som inte kan 

materialåtervinnas innefattas i ett fullt finansiellt producentansvar och kommunen måste 

ersättas för allt förpackningsavfall som har samlats in från hushållen och som uppfyller de 

kvalitetskrav som kommuner och producenter är överens om. Det är sedan en senare fråga, 

efter det att avfallet har överlämnats till producentansvarsorganisationerna vilket 

förpackningsavfall som lämpar sig för materialåtervinning och vilket som inte gör det och 

vilket förpackningsavfall som i så fall måste gå till energiåtervinning och finansieras inom 

ramen för det finansiella producentansvaret.  
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Avsnitt 9.2 En ny förordning om producentansvar för förpackningar s. 122:  

Avfall Sverige välkomnar att det föreslås införas en ny förordning om producentansvar för 

förpackningsavfall med en kapitelindelning istället för att göra revideringar i 2018 års 

förpackningsförordning.  

 

9 kap. 3 § avfallsförordningen   

Utredningen föreslår att föreskrifter enligt 9 kap. 1 § 1 punkten (dvs. bemyndiganden för 

kommunen om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska 

vara beskaffade och skötas) inte, under vissa angivna förutsättningar, får förhindra en 

fastighetsägare från att bekosta en dyrare insamlingslösning med avseende på 

förpackningsavfall än den som kommunen tillhandahåller.  

 

Avfall Sverige har inte något att invända mot att andra system än de som tillhandahålls av 

kommunen används för insamling av förpackningsavfall på eller i anslutning till 

fastigheten. Det kan till exempel handla om bottentömmande behållare, som 

fastighetsinnehavaren själv bekostar och installerar och som vid installation på fastigheten 

också blir fastighetstillbehör. Dock måste kommunen fortfarande ha möjlighet att villkora 

borttransporten från anordningen med att den går att tömma med det system som 

kommunen eller kommunens upphandlade privata utförare tillhandahåller. Det handlar 

bland annat om kommunens nuvarande föreskriftsrätt angående installation och tömning. 

Jfr. exempelvis följande möjlig reglering i renhållningsordningens avfallsföreskrifter, som 

har stöd i bemyndigandet i nuvarande 9 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614):  

 

XX § Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är 

åtkomlig för fordon utrustat med kran. 

 

Avfall Sverige anser att det behöver säkerställas att föreslagen utformning av 9 kap. 3 § 

avfallsförordningen inte innebär att kommunen inte kan avböja borttransport om anläggningen inte 

är utformad och installerad i enlighet med krav i kommunens avfallsföreskrifter.  

 

4.3 Avsnitt 9.3 Utsorteringskrav för förpackningsavfall s. 123: 

Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag att verksamheter som är serveringsställen 

ska se till att förekommande förpackningsavfall sorteras ut i serveringslokalen. Detta är ett 

välkommet förtydligande. Inte minst mot bakgrund av att det i pågående processer finns 

serveringsställen som argumenterar för att de inte skulle vara skyldiga att sortera ut sitt 

förpackningsavfall.  

 

Avfall Sverige välkomnar också att den som har en förpackning som innehåller avfall ska se 

till att förpackningen skiljs från innehållet (med undantag för förpackningar som innehåller 

farligt avfall eller innesluter läkemedelsavfall) och att avstamp tas i EU-kommissionens 

uttalanden om att förpackningar ska vara ”nominellt tomma”. Avfall Sverige välkomnar att 

utredningen, till skillnad mot vad Naturvårdsverket anger i sin utredning om bioavfall, 

tydliggör vikten av att förpackningar skiljs från sitt innehåll. Avfall Sverige instämmer 

också i vad utredningen anger angående att ett krav på att skilja förpackningar från deras 
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innehåll bör öka incitamenten att förebygga att förpackad mat från livsmedelsbutiker 

kasseras som avfall.  

 

Detsamma gäller huvudregeln avseende källsortering av förpackningsavfall. Källsortering 

av förpackningsavfall lägger också en bra grund för möjligheten att framöver återigen 

utreda möjligheten till insamling i materialströmmar (jfr. det försök som gjordes av 

Naturvårdsverket i Eskilstuna i början av 2000-talet). Eftersom det i många fall kan vara 

svårt för konsumenter att skilja på vad som får sorteras som förpackningsavfall respektive 

som icke förpackningsavfall samt för ökat resursutnyttjande anser Avfall Sverige att 

insamling i materialströmmar kan vara en bra möjlighet. Men det viktigaste är att först och 

främst etablera fastighetsnära insamling av förpackningsavfall generellt för att sedan 

överväga vilka möjligheter som skulle finnas till insamling i materialströmmar utan att 

påverka materialåtervinningen av förpackningsavfall. 

 

4.4 Avsnitt 9.3.2 Undantag från kraven s. 128: 

Dispens från krav på separat insamling 

Utredningen föreslår att Naturvårdsverket ska få besluta om dispens från kravet på separat 

insamling (j fr 3 kap. 14 a § avfallsförordningen). (6 kap. 3 §).  

 

Avfall Sverige anser att det är viktigt att nämnda dispensgrund finns i de fall det av olika anledningar 

inte skulle vara möjligt med källsortering av alla förpackningsslag. Avfall Sverige anser i sådana fall 

att en väl fungerande eftersortering av blandade förpackningsslag kan vara ett alternativ. Därför 

behöver det också regleras en skyldighet för producenter att ta emot förpackningsavfall från 

eftersortering om detta förpackningsavfall också kan nyttiggöras för materialåtervinning.  

 

Avfall Sverige välkomnar att det föreslås en reglerad servicenivå för insamling av förpackningsavfall 

från hushåll och samlokaliserade verksamheter genom ett generellt krav på fastighetsnära insamling. 

Ett reglerat krav avseende servicenivå skapar förutsebarhet och lägger grunden för god utsortering av 

förpackningsavfall samt för fastställande av ersättning till kommunerna utifrån nämnda reglerade 

servicenivå.  

 

När det gäller kravet på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och 

samlokaliserade verksamheter som sådant anser Avfall Sverige att det behövs en reglering som 

möjliggör dispens från sådana krav på motsvarande sätt som föreslås avseende bioavfall. Av samma 

skäl som att det kan vara till exempel rent praktiskt omöjligt att anordna fastighetsnära insamling av 

bioavfall kan det vara praktiskt omöjligt att anordna insamling av förpackningsavfall. Det kan till 

exempel handla om fastigheter som saknar farbar väg så som skärgårdsöar utan fast färjeförbindelse 

eller fastigheter i fjällmiljö.  

 

4.5 Avsnitt 9.4 Krav på sortering och separat hantering av farligt avfall s. 129: 

Avfall Sverige välkomnar att utredningen föreslår att det ska införas en särskild 

bestämmelse som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och hanteras skiljt från annat 

avfall. Utsortering och separat hantering av farligt avfall har högsta prioritet och det är 
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därför viktigt med en reglering som tydliggör att farligt avfall ska sorteras ut.  

 

4.6 Avsnitt 9.5 Ett kommunalt insamlingsansvar s. 130: 

Glasförpackningar 

Efter förfrågan från Avfall Sverige konstaterar Avfall Sverige att en majoritet av renhållarna vill se 

fastighetsnära insamling av glas- och metallförpackningar. Avfall Sverige välkomnar därför att 

utredningen föreslår sådan insamling vilket innebär en samlad insamling av de vanligast 

förekommande förpackningsslagen. Om inte fastighetsnära insamling erbjuds av alla de vanligast 

förekommande förpackningsslagen är risken att utsorteringen inte blir lika god som annars hade 

varit fallet och vi kommer att se en ökad andel förpackningar i restavfallet. Avfall Sverige ser också en 

risk för att nuvarande insamlings- och återvinningsnivåer för glas- och metallförpackningar skulle 

riskera att inte upprätthållas vid en splittrad service, där dessa förpackningsslag inte skulle samlas in 

fastighetsnära.  

 

Övriga förpackningsslag 

Med utgångspunkt i krav i avfallsdirektivet 2008/98/EG om avfall ska även mindre vanligt 

förekommande förpackningar sorteras ut- och hanteras separat, såsom trä- och 

keramikförpackningar. Avfall Sverige anser att det hade varit rationellt om dessa förpackningar 

kunde hanteras genom att lämnas med motsvarande flöden av icke förpackningsavfall av sådana 

fraktioner. Till exempel genom att lämnas med trä respektive jord/sten/grusfraktionen vid ÅVC. 

Avfall Sverige anser att den servicenivå som återvinningscentralerna innebär är tillräcklig för ”övriga 

förpackningsslag”. För statistikens skull kan dock själva insamlingen ske i separata kärl och 

anordningar. Fördelen med insamling vid återvinningscentraler är att de är bemannade, vilket 

förebygger nedskräpning och otillåten dumpning av avfall.  

 

Sekundärt kommunalt ansvar för behandling 

Om det inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation ska kommunen se till att det 

förpackningsavfall som samlas in ”enligt detta kapitel behandlas” (6 kap. 13 §). Sådan kommunal 

behandling ska i sådant fall ersättas av producenterna (9 kap. 17 §).   

 

Avfall Sverige anser att den reglering som föreslås avseende ersättning avseende sekundärt ansvar 

för kommunen för behandling av förpackningsavfall är viktig. Detta välkomnas av Avfall Sverige 

eftersom det därmed finns en grund för ersättning för det fall detta behandlingsansvar inträder.  

 

4.7 Avsnitt 9.5.1 Kommunal insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa 

verksamheter s. 130: 

Insamling från hushåll 

Avfall Sverige instämmer i utredningens bedömning att (1) kommunerna har ekonomiska incitament 

för att utveckla fastighetsnära insamling för att undvika förpackningsavfall i restavfallet, (2) 

möjligheter till samordning av insamlingen av förpackningsavfall med insamlingen av annat avfall 

som kommunen ansvarar för och att (3) regelverket kan hållas enklare eftersom det inte behövs 

någon prövning av lämplighet eller krav på säkerhet samt att kommunen har lokalkännedomen om 

förhållandena inom kommunen.  

 

~ AVFALL SVERIGE 



 

 

 15 (24) 

I mindre tätbefolkade kommuner och kommuner med långa avstånd mellan fastigheterna är det 

viktigt att det finns förutsättningar för gemensamma insamlingsplatser för flera fastigheter / per 

område för förpackningsavfall (och i förekommande fall returpapper) samt rest- och matavfall från 

hushåll. Detta är mest rationellt och också mest rationellt utifrån den samlade miljö- och 

samhällsnyttan.  

 

I tätbefolkade områden kan det finnas en problematik med ont om plats för kärl och anordningar för 

avfallshantering. Även här måste det finnas möjligheter för gemensamma insamlingsplatser. Bara att 

etablera insamling av köks- och livsmedelsavfall (matavfall) kan vara en utmaning och ytterligare 

plats behövs alltså för förpackningsavfallet.  

 

Avfall Sverige anser att det behövs en reglering som möjliggör dispens från krav på fastighetsnära 

insamling på motsvarande sätt som föreslås avseende bioavfall. 

 

Insamling från verksamheter vars insamling av förpackningsavfall är samlokaliserad med 

insamling av förpackningsavfall från hushåll 

Avfall Sverige välkomnar en sådan ordning. Det finns fördelar för den samlade miljö- och 

samhällsnyttan att kommunen ansvarar för insamling av förpackningsavfall från 

verksamheter som har en avfallshantering som är samordnad med hushållens 

förpackningsavfall på eller i anslutning till en fastighet.  

 

Avfall Sverige anser dock att regleringen blir tydligare om det istället regleras att det är 

verksamhetens behållare och andra anordningar för hantering av förpackningsavfallet som 

ska vara gemensamma med hushållens avfall på eller i anslutning till fastigheten (j fr 

avseende ”behållare och andra anordningar” 9 kap. 1 § 1 p. avfallsförordningen, där 

uttrycket används. Det kan med fördel användas även i detta sammanhang för god 

överensstämmelse med de krav som kommunen kan ställa på kärl och anordningar som 

används för avfall under kommunalt ansvar). En markyta/plats kan ju vara gemensam utan 

att avfallshanteringen för den sakens skull är gemensam. Avfall Sverige anser alltså att det 

ska handla om en avfallshantering som är samordnad med de bostäder som finns i en 

fastighet. Kommunalt ansvar för insamling från verksamheter i bostadshus ska inte heller 

vara begränsad till insamling i flerbostadshus utan till verksamheter som bedrivs i 

bostadshus, dvs. även småhus, i syfte att optimera miljö- och samhällsnyttan från en 

samordnad avfallshantering i sådana fall.   

 

4.8 Avsnitt 9.5.2 Kommunens ansvar ska upphöra när förpackningsavfallet överlämnas 

till en godkänd producentansvarsorganisation s. 135: 

Omlastningsstationer 

Kommunen ska tillhandahålla omlastningsstationer (jfr. 6 kap. 7 §). Avfall Sverige 

välkomnar att det inte föreslås något skallkrav avseende att det ska finnas en 

omlastningsstation i varje kommun. Det anges i utredningen att det inte finns hinder för att 

kommunerna samarbetar kring omlastningsplatser i kommunalförbund. Motsvarande 

möjlighet finns rimligtvis om kommuner har organiserat avfallshanteringen i ett regionalt 
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bolag. En annan möjlighet kan generellt vara samverkan angående omlastningsstationer 

genom avtalssamverkan med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725).  

 

Åtgärder avseende ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter 

Utredningen föreslår ett bemyndigande för kommunen som innebär skyldigheter för kommuner att 

vidta de åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter eller 

producentansvarsorganisationer ska fungera.  

 

Utredningen redogör inte närmare för innebörden av detta bemyndigande och det behöver klargöras 

närmare.  

 

4.9 Avsnitt 9.6 Utformning av den kommunala insamlingen s. 137: 

Lättillgänglig information  

Kommunen ska årligen ta fram lättillgänglig information till hushållen och de verksamheter vars 

avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i ett flerbostadshus om skyldigheten att sortera ut 

förpackningsavfallet från övrigt avfall och hur hushållen och verksamheterna ska lämna sitt 

förpackningsavfall i kommunens insamlingssystem (jfr. 6 kap. 12 § FPF). Även information om de 

återvinningsresultat som utsorteringen bidrar till i kilogram per invånare ska tas fram.  

 

Godkända producentansvarsorganisationer ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den 

framtagna informationen innan den görs tillgänglig för hushållen och verksamheterna. Kommunerna 

ska ha rätt till ersättning av de godkända producentansvarsorganisationerna för kostnader för att ta 

fram informationen och göra den tillgänglig. 

 

Avfall Sverige ser det som en naturlig följd av det kommunala insamlingsansvaret att kommunen är 

den som informerar hushållen samt verksamheter, enligt ovan, avseende förpackningsavfall eftersom 

kommunen under ett sådant ansvar ju är den som har direkt kontakt med avfallslämnarna. Avfall 

Sverige välkomnar att det också uttryckligen anges att kommunernas kostnader för information ska 

fördelas mellan producentorganisationerna (jfr. 9 kap. 3 § andra stycket).  

 

Lättillgängliga insamlingsplatser  

Utredningen föreslår att kommunerna ska samla in skrymmande förpackningar som normalt 

förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpackningar) samt förpackningar av annat 

material än de vanligast förekommande materialen från lättillgängliga insamlingsplatser.  

 

Avfall Sverige välkomnade insamling av skrymmande sällanförpackningar vid lättillgängliga 

insamlingsplatser i remissvar till förslaget till 2018 års förpackningsförordning. Avfall Sverige står 

fast vid den ståndpunkten och anser att det är lämpligt med lättillgängliga insamlingsplatser för 

insamling av skrymmande sällanförpackningar. När det gäller sällanförpackningar, så som 

förpackningar av trä och keramik, anser Avfall Sverige att sådana förpackningar bör kunna samlas in 

med icke förpackningsavfall av samma material vid återvinningscentralerna. Precis som avseende 

regleringen om returpapper bör det vara kommunen som uttolkar vad som ska avses som 

lättillgängligt utifrån de lokala förutsättningarna och detaljstyrning avseende vad som ska anses 

utgöra lättillgängligt bör undvikas.  
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När det gäller skrymmande sällanförpackningar är det viktigt med en särskild reglering 

avseende dessa och Avfall Sverige välkomnar därför förslag om en sådan reglering. 

Grundläggande är här, precis som för övrig reglering i frågan, att det regleras vad som ska 

verkställas men inte i detalj hur. Därför förordar Avfall Sverige den första föreslagna 

lösningen med lättillgängliga insamlingsplatser. Lättillgängliga insamlingsplatser kan vara 

av typen nuvarande återvinningsstationer eller andra typer av insamlingsplatser.  

 

Det ska dock noteras att tillgången på mark för lättillgängliga insamlingsplatser är en avgörande 

förutsättning i de flesta kommuner. För att kunna tillgodose ett krav på lättillgänglig insamling kan 

förtydliganden behöva göras i plan- och bygglagstiftningen avseende insamlingen av 

förpackningsavfall som ett prioriterat intresse.  

 

Möjligheten till retroaktiva krav på ändring i byggnad hade också behövt regleras på ett annat sätt än 

idag. Enligt 3 kap. 11 § 3 p. plan och byggförordningen (2011:338), PBF, finns i dagsläget möjlighet 

att ställa retroaktiva krav för byggnader som har uppförts, eller omfattas av bygglov, före den 1 juli 

1977. Det gäller krav på anordningar som skäligen kan krävas för att skapa godtagbara 

arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från byggnaden. En sådan byggnad anses enligt 12 § 

angiven förordning uppfylla kraven om den har de anordningar som skäligen kunde krävas av en ny 

byggnad den 1 juli 1977. Möjligheten till retroaktiva krav för byggnader som har uppförts även efter 

den 1 juli 1977 borde regleras med lämplig tidsgräns.  

 

Avsnitt 9.6.4 Successiv ansvarsövergång från producentansvarsorganisationerna till 

kommunerna 

Avfall Sverige avstyrker föreslagen övergångstid för fullt utbyggd fastighetsnära insamling 

under kommunalt insamlingsansvar. Utifrån den tidpunkt när 2018 års 

förpackningsförordning beslutades (juni 2018) medgav den förordningen en övergångstid 

om nära sju år för etablering av fastighetsnära insamling.  

 

Avfall Sverige anser att det skulle vara i princip omöjligt att på 3,5 år etablera 

fastighetsnära insamling fullt ut i alla kommuner (om beslut tas av regeringen i juni 2022). 

En motsvarande övergångstid om sju år (från ett ikraftträdande den 1 januari 2023) är 

nödvändig även för etableringen av en fullt utbyggd fastighetsnära insamling under ett 

kommunalt insamlingsansvar. Det handlar om att tillskapa goda förutsättningar för en så 

bra etablering av fastighetsnära insamling som möjligt med hänsyn tagen till samordning 

med nuvarande insamling av avfall under kommunalt avfallsansvar. I kombination med en 

utsträckt genomförandetid anser Avfall Sverige att det skulle vara rimligt med en generell 

ansvarsövergång till kommunerna per visst datum, tidigast per den 1 januari 2025. I 

kombination med en ansvarsövergång till kommunerna per den 1 januari 2025 behöver då 

också möjligheten att anmäla helt eller delvis utbyggd fastighetsnära insamling utsträckas 

med möjlighet till anmälan för åren 2025-2030.  
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I annat fall behöver det regleras en dispensmöjlighet för de kommuner som inte har 

möjlighet att till den 1 januari 2026 etablera fastighetsnära insamling av 

förpackningsavfall.  

 

De 70-tal kommuner som, på basis av politiska beslut och 28 § förpackningsförordningen 

(2006:1273) redan har infört fastighetsnära insamling behöver få ersättning redan från och 

med ikraftträdandet av förordningen (enligt förslaget den 1 januari 2023) anser Avfall 

Sverige. De bidrar redan till utsorteringen, insamlingen av återvinningen av 

förpackningsavfall som tillgodoräknas efterlevnaden av gällande producentansvar för 

förpackningsavfall. Det är därför fullt rimligt att de direkt vid ikraftträdandet av en 

reviderad förpackningsförordning erhåller ersättning för den insamling som de verkställer. 

En sådan ersättning från och med den 1 januari 2023 (eller från det datum som 

förordningen föreslås träda ikraft) behöver regleras med särskilda övergångsbestämmelser 

eftersom det handlar om ersättning vid sidan av ett formellt kommunalt insamlingsansvar. 

Ramarna för ersättningen kan dock hämtas från föreslagen ersättningsmodell och behöver 

inte ha en särskild ordning.   

 

Vid ett beslut om fastighetsnära insamling kommer kommunerna generellt att vara 

angelägna om att så snart som möjligt kunna etablera sådan insamling, men skälig tid 

behövs för att kunna etablera ett insamlingssystem. Så snart ett beslut om fastighetsnära 

insamling av förpackningsavfall har fattats av regeringen och beslut om föreskrifter för 

ersättning etc. fattats av Naturvårdsverket kan ansvariga aktörer inleda sin planering av 

hur sådan insamling ska etableras och verkställas.  

 

För att kunna verkställa behöver kärl och andra anordningar som behövs för fastighetsnära 

insamling av förpackningsavfall upphandlas, det behöver planeras för hur och i vilken 

ordning kärl och andra anordningar ska etableras, inköp eller upphandling av fordon 

behöver göras och eventuellt kapacitet för omlastning i ledet innan överlämningspunkt till 

producenterna behöver analyseras. Det kan behövas olika lång tid för planeringen inom en 

kommun t.ex. för småhus, nya flerbostadshus och äldre bestånd av flerbostadshus i 

innerstäder. Avgörande för kommuner som upphandlar insamlingen är återstående löptid 

på redan ingångna avtal gällande insamling av mat- och restavfall. För insamlingen från 

småhus finns stora vinster med att samordna insamlingen. För insamling från 

flerbostadshus är insamlingssystemen oftast inte lika integrerade och det är lättare att 

komplettera med separata kärl för insamlingen av förpackningar. Kommuner som sköter 

insamlingen i egen regi har också som regel kortare ledtider, dock behöver givetvis de tid 

för upphandling av nya kärl och sopbilar. 

 

4.10 Avsnitt 9.7 Insamling av förpackningsavfall från verksamheter s. 149: 

Verksamheterna ska få lämna sitt förpackningsavfall på mottagningsplatserna utan kostnad 

och utan begränsningar i avfallsmängder (7 kap. 1 §). 

 

Avfall Sverige anser inte att det är tillräckligt att verksamheter ska lämna avfallet på 

mottagningsplatser. Det är högst tveksamt om mindre verksamheter eller verksamheter med låg 
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omsättning kommer att efterleva detta krav.  

 

 

Avfall Sverige anser att föreslagen servicenivå med en insamlingspunkt per kommun som 

utgångspunkt (samt ytterligare en per påbörjad 200 000 invånare) är alltför låg, särskilt med 

avseende på glesbygd och kommuner med avsevärda avstånd. I praktiken innebär detta inte någon 

substantiell skärpning av kraven på servicenivå jämfört med idag (7 kap. 2 §). En för låg servicenivå 

avseende särskilt mindre verksamheters förpackningsavfall innebär en risk för att avfallet inte 

sorteras ut utan istället lämnas med restavfallet och därmed belastar den kommunala 

avfallshanteringen både operativt och finansiellt. Ett exempel på verksamheter där sådana risker kan 

tänkas finnas är bensinstationer, som ju inte har någon samlokaliserad insamling av avfall med 

bostäder.  

 

Avfall Sverige ställer sig frågande till om avfallsdirektivets 2008/98/EG krav (jfr. artikel 8.a.4) 

uppfylls avseende producenternas kostnadsansvar för förpackningsavfall när det föreslås att 

verksamheter på egen bekostnad ska ombesörja borttransporten av sitt förpackningsavfall till 

mottagningsplats.  

 

Avfall Sverige anser att krav på fastighetsnära insamling även avseende verksamheters 

förpackningsavfall är ett fullt rimligt krav och att det är en sådan servicehöjning som också måste till 

avseende verksamheters förpackningsavfall. I annat fall blir förändringen marginell jämfört med den 

ordning som har gällt alltsedan producentansvarets införande år 1994. Risken är alltför stor att 

särskilt mindre verksamhetsutövare inte sorterar ut sitt förpackningsavfall från annat avfall om 

servicegraden är för låg.  

 

Utöver en reglering att utsorterat förpackningsavfall ska samlas in anser Avfall Sverige att 

det behöver läggas till att verksamheterna ska säkerställa att förpackningsavfallet kan 

sorteras ut på eller i anslutning till fastigheten.  

 

4.11 Avsnitt 9.8 Producentens ansvar för hantering av förpackningsavfallet förtydligas  

s. 157: 

Avfall Sverige välkomnar att utredningen föreslår att det regleras (jfr. 4 kap. 1 och 2 §§ 

förslaget till förpackningsförordning) att en producent som släpper ut förpackningar på 

den svenska marknaden ska anlita eller själv tillhandahålla en eller flera 

producentansvarsorganisationer som är godkända att ta hand om förpackningsavfallet 

(inklusive marknadsdrivna insamlingssystem). Avfall Sverige välkomnar också att 

utredningen föreslår att den som är etablerad i Sverige och som yrkesmässigt förmedlar 

distansförsäljning till slutanvändare i Sverige av förpackningar endast ska få förmedla 

sådan försäljning från producenter som har tillhandahållit eller anlitat en 

producentansvarsorganisation. Avfall Sverige instämmer härvidlag med vad utredningen 

uttalar om att det är viktigt att tydliggöra att producenterna har det ekonomiska ansvaret 

samt att motverka friåkare.  

 

4.12 Avsnitt 9.9.4 Differentierade förpackningsavgifter s. 168: 
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Generellt anser Avfall Sverige att det är viktigt att förpackningar som är svåra/ej möjliga att 

materialåtervinna får en betydligt högre avgift än mer homogena/homogena förpackningsslag. En 

sådan differentiering borde på ett effektivt sätt kunna bidra till den substitution till lämpligare 

förpackningsslag/material som är en av grundbultarna med producentansvaret.  

 

Helt återanvändningsbara förpackningar bör ha låg eller ingen avgift. Det blir ju på det sättet en form 

av ”miljöstyrande taxa” för förpackningsavgifter.  

 

Tillräckligt med avgifter behöver förstås tas in totalt sett för att finansiera insamling och återvinning 

och en tydlig differentiering borde vara möjlig.  

 

4.13 Avsnitt 9.11 Finansiering av kommunernas insamlings- och informationsansvar (9 kap. 

förslag ny förordning) s. 182:  

Producentavgiftens storlek (9 kap. 3 §)  

Avfall Sverige noterar att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 § (som handlar om bemyndigande 

att meddela föreskrifter om ersättning till kommunerna).  

 

Enligt förslaget till förordningstext ska ”Kommunernas kostnader för den fastighetsnära 

insamlingen fördelas mellan producentansvarsorganisationerna utifrån 

organisationernas marknadsandelar enligt 8 kap. 2 § första stycket.”  

 

Avfall Sverige anser att även kommunens kostnader för de vanligaste 

förpackningsmaterialen som samlas in på publika insamlingsplatser (typ 

återvinningsstationer eller motsvarande) ska ersättas utifrån marknadsandelarna.  

 

Kommunernas kostnader (9 kap. 5-6 §§) 

Kommunernas kostnader för insamlingen av förpackningsavfall fastighetsnära och via 

lättillgängliga insamlingsplatser enligt 6 kap. 4 och 5 §§ samt för information enligt 6 kap. 

12 § ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1.  

 

Kostnaderna ska också variera utifrån kommunindelningen i bilaga 2. Det närmare 

innehållet i formlerna och ytterligare kriterier för beräkning av kostnaderna bestäms av 

Naturvårdsverket i föreskrifter som meddelas med stöd av 18 § (9 kap. 5 §).  

 

Avfall Sverige noterar även här att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 §.  

Avfall Sverige konstaterar också att det blivit begreppsförvirring mellan kostnader och 

ersättning i 9 kap. 5-6 §§. Ersättningen ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1, medan 

kommunernas kostnader ska tas fram i en särskild kostnadsberäkningsmodell 

(Naturvårdsverket ska utarbeta föreskrifter). I 9 kap 5-6 §§ borde det, enligt Avfall Sverige, 

istället stå:  

 

Kommunernas kostnader och ersättning 

5 § Kommunernas ersättning för insamlingen av förpackningsavfall fastighetsnära och 

via lättillgängliga insamlingsplatser enligt 6 kap. 4 och 5 §§ samt för information enligt 6 
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kap. 12 § ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1. Ersättningen ska också variera utifrån 

kommunindelningen i bilaga 2. Det närmare innehållet i formlerna och ytterligare kriterier 

för beräkning av kostnaderna bestäms av Naturvårdsverket i föreskrifter som meddelas 

med stöd av 19 §. 

 

Avfall Sverige anser att den kostnad för omlastningsstationerna som har sin grund i 

insamlingen av förpackningsavfall behöver innefattas i ersättningen från producenterna. 

Det framgår i avsnitt 9.11.1 i förslaget att ersättningen ska täcka kommunens kostnader för 

insamling, transport, anordnande av omlastningsplatser samt överlämning av avfall till 

producentansvarsorganisationer. Avfall Sverige anser att det är nödvändigt att detta också 

framgår uttryckligen i förordningstexten. 

 

Ersättning till kommuner (9 kap. 11-12 §§) 

Avfall Sverige noterar även här att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 §. 

 

Avfall Sverige anser att det här borde anges att kommunerna måste lämna uppgifter till 

Naturvårdsverket som underlag för beräkning av ersättningen. Det anges visserligen i 19 § 

att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om detta. 

 

Enligt 6 kap. 16-17 §§ ska kommunerna anmäla antalet hushåll mm. till Naturvårdsverket 

om de önskar ta ansvar för insamlingen före 1 januari 2026. Det står inget om anmälan 

efter den 1 januari 2026. Är tanken att detta anmälningsförfarande ska regleras i NV:s 

föreskrifter, frågar sig Avfall Sverige. I 6 kap. 8 § framgår att kommunen ska lämna 

uppgifter om insamlade mängder för respektive material. Dessa uppgifter ska lämnas 

kvartalsvis. Det står däremot inget om att kommun en gång per år ska lämna uppgift om 

antalet hushåll. 

 

Eftersom besluten inte föreslås få överklagas blir det särskilt viktigt att det ges möjlighet att 

kontinuerligt följa upp fastslagen ersättning för att verifiera att den är så korrekt som 

möjligt utifrån det som kommunen ska verkställa inom ramen för kommunalt 

insamlingsansvar för förpackningsavfall.  

 

9 kap. 18 § Naturvårdsverket får i enskilda fall besluta att kräva tillbaka utbetald ersättning 

från kommunerna om beslutet om ersättning har grundats på oriktiga eller ofullständiga 

uppgifter eller om beräkningar eller bedömningar som Naturvårdsverket har utfört visat sig 

vara felaktiga. 

 

Avfall Sverige anser att ersättningssystemet behöver vara förutsebart för kommunerna och 

det är mycket svårt att beräkna och bedöma renhållningskostnader exakt. Möjligheten till 

återbetalningskrav bör åtminstone uttryckligen begränsas till fall där felaktigheter och 

bedömningar varit av väsentlig betydelse. 
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Synpunkter Bilaga 1  

Avfall Sverige välkomnar den ersättningsmodell som utredningen föreslår. Modellen har 

föreslagits av Avfall Sverige och FTI/SPA5 gemensamt. Avfall Sverige har också förankrat 

modellen med TMR, som också står bakom modellen. Detaljer behöver dock fastställas av 

Naturvårdsverket, inklusive förutsättningarna för att beräkna kostnader för insamling 

enligt modellen. Detta arbetar Avfall Sverige med i ett gemensamt projekt med SPA, som 

fortlöpande kommer stämmas av med TMR. 

 

Avfall Sverige uppmärksammar dock att det har gjorts vissa justeringar i utredningens 

förslag som skulle få vissa oönskade konsekvenser. Till exempel har den uppdelning som 

skett i underrubriker med egna formler för dels fastighetsnära insamling, dels insamling 

via lättillgängliga insamlingsplatser (LIP) och återvinningsstationer (ÅVS) fått, som Avfall 

Sverige bedömer, oönskade konsekvenser. Tonersättning ges enligt förslaget endast 

förpackningar som samlas in fastighetsnära och inte för förpackningar som samlas in från 

LIP och ÅVS. Avfall Sverige anser att det är rimligt och nödvändigt att skrymmande 

förpackningsavfall liksom vanligt förekommande förpackningar ges tonersättning även vid 

insamling från dessa system. Även vid fullt utbyggd FNI kommer det finnas behov av ÅVS 

eller motsvarande insamlingsplatser för de vanliga förpackningarna – som komplement 

och back-up. För insamling av övrigt förpackningsavfall, som trä och keramik, har ton-

ersättning däremot mindre eller obetydlig betydelse.  

 

Utredningen föreslår att ersättning för information beräknas per invånare i varje kommun. 

Avfall Sverige, efter synpunkter från medlemmar, anser att det kan bli otillräcklig 

ersättning för kommuner med många sommargäster och turister. Avfall Sverige föreslår 

därför att ersättningen i stället baseras på ett justerat invånarantal som tar hänsyn till 

turistnätter och fritidshusboende. I Avfall Sveriges statistiksystem Avfall Web görs sådan 

justering för att på ett mer rättvisande sätt beräkna avfallsmängder per person i 

kommunen. Underlaget hämtas från SCB.  

 

4.14 Övriga kommentar angående ersättning 

Avfall Sverige anser att det behöver tydliggöras att ersättning även ska betalas för 

insamling av de vanligaste förpackningsfraktionerna som sker på återvinningsstationer 

eller andra lättillgängliga insamlingsplatser. (I 6 kap. 4 och 5 §§ nämns endast 

fastighetsnära insamling av vanligaste förpackningsslagen medan lättillgängliga 

insamlingsplatser anges för övrigt förpackningsmaterial och skrymmande 

sällanförpackningar). Under framförallt en övergångsperiod men även fortsättningsvis, 

som back-up/komplementsystem till den fastighetsnära insamlingen, kommer 

återvinningsstationer (eller motsvarande platser) att ha en viktig roll.  

 

 
5 SPA=Svenskt producentansvar. Ett nybildat bolag som är en ”utbrytning” från FTI och som hanterar policyfrågor mm 

ang. producentansvar.   
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I den beräkning av ersättning som ska göras av Naturvårdsverket utifrån 

kommunkategorier anser Avfall Sverige att det kommer att behövas parametrar för 

tilläggsersättning utifrån olika aspekter. Det kan handla om glesbygd, långa 

transportavstånd, turistkommun, skärgård m m utöver vad som är justerat utifrån de olika 

generella kommunkategorierna.  

 

Många kommuner har i många år efterfrågat en reglering om ersättning för outsorterat 

förpackningsavfall. Ersättning för det outsorterade förpackningsavfallet hade varit önskvärt för att 

säkerställa ett fullt finansiellt producentanvar. Utredningen föreslår inte någon sådan ersättning.  

 

Det är dock Avfall Sveriges uppfattning att föreliggande ersättningsmodell skapar incitament för 

kommunen att sortera ut så mycket förpackningsavfall som möjligt och sedan få ersättning för detta 

förpackningsavfall. Som har angivits inledningsvis ger också en sammanhållet fastighetsnära 

insamling generellt goda resultat när det gäller utsorteringen av förpackningsavfall.  

 

Beräkning av ersättning till kommunerna enligt aktörernas förslag till modell 

Utredningen anger att Avfall Sverige och producenterna har angivit att modellen bör kompletteras 

med incitament för hög materialkvalitet, t.ex. att insamlat förpackningsavfall som överträffar 

kvalitetskrav berättigar till extra ersättning i syfte att skapa incitament för materialåtervinning.  

 

Avfall Sverige för dialog med producenterna angående kvalitetskrav. Avfall Sverige är överens med 

producenterna om att kvalitetskrav ska fastställas utifrån ramen att insamlingen ska ske på ett 

fackmannamässigt sätt och utifrån gängse normer i branschen. Avstämning angående förslag till 

kvalitetskrav görs med ett partssammansatt råd under Naturvårdsverket. Allt förpackningsavfall som 

samlats in och som uppfyller fastställda kvalitetskrav ska vara berättigat till ton-ersättning. Det ska 

alltså inte handla om några ensidigt av någon enskild part fastställda kvalitetskrav. 

 

4.15 Avsnitt 9.13 Dialog och tillsyn s. 194: 

Utredningen föreslår att Naturvårdsverket ska se till att 

producentansvarsorganisationerna, kommunerna, avfallsentreprenörerna, 

fastighetsägarna, miljöorganisationerna samt övriga berörda kan föra en löpande dialog i 

frågor som har betydelse för producentansvaret. Avfall Sverige välkomnar detta.  

 

Samtidigt vill Avfall Sverige poängtera vikten av att det också etableras ett särskilt forum 

där formellt ansvariga aktörer, det vill säga representanter för kommuner och producenter, 

kan diskutera frågor som rör insamling och ersättning för insamling med mera.   

 

Avsnitt 9.14 Sanktioner s. 198: 

Avfall Sverige välkomnar att det föreslås en miljösanktionsavgift för en överträdelse som 

innebär att en producent inte anlitar eller tillhandahåller en godkänd 

producentansvarsorganisation innan en förpackning tillhandahålls på marknaden.  
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4.16 Avsnitt 10 Alternativet att producenterna ansvarar för insamling vid hushållen s. 

202: 

Avfall Sverige anser att ett producentansvar för insamling med kommunen som uppdragstagare (jfr. 

regleringen i 2018 års förpackningsförordning) generellt är sämre än ett kommunalt 

insamlingsansvar eftersom kommunen då inte råder över vilka system som inrättas för insamlingen 

samt att samordningen av insamlingen av förpackningsavfall med insamlingen av andra 

förpackningsslag kan försvåras. Avfall Sverige avstyrker därför detta förslag och förordar alltså ett 

kommunalt insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar.  

 

4.17 Avsnitt 11.5.1 Kommuner (konsekvensanalysen) s. 210: 

Det anges att i och med att det nuvarande systemet med återvinningstationer avvecklas, 

kommer kommunerna inte längre behöva lägga tid på samråd med producenterna om var 

stationer bör placeras etc. Här kan dock Avfall Sverige konstatera att processerna avseende 

planer och bygglov för publika insamlingspunkter förstås även fortsättningsvis blir viktiga 

aspekter, men skillnaden blir att de nu blir en intern fråga för kommunen och i relation till 

fastighetsinnehavare som berörs av etableringen.   

 

Som har angivits ovan vill Avfall Sverige framhålla att någon form av publika 

insamlingsplatser kommer att behövas som komplement till den fastighetsnära 

insamlingen av de vanligast förekommande förpackningsslagen även med fastighetsnära 

insamling som utgångspunkt. Sannolikt behöver de vanligast förekommande 

förpackningsslagen också samlas in på platser där skrymmande sällanförpackningar ska 

samlas in.  

 

 

 

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår chefsjurist Sven Lundgren, 

sven.lundgren@avfallsverige.se, till vår rådgivare för kommunalt ansvar, statistik och 

avfallstaxor Jenny Westin, jenny.westin@avfallsverige.se eller till vår rådgivare för 

insamling och materialåtervinning Jon Nilsson Djerf, jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se 

telefon 040-35 66 00.    

 

Med vänlig hälsning, 

Avfall Sverige  

 

 

 

 

Lars Stjernkvist    Tony Clark 

Ordförande    Vd 
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   Personalutskottet  
 

Protokoll 4 (12) 
Sammanträdesdatum:  
2021-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 48   
 

Motion om central bemanningsenhet för alla kommunala 
verksamheter 
Dnr: KLK 2019/542 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

1. Motionen om en central bemanningsenhet för alla kommunala 
verksamheter avslås. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen ”central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter”.  
 
Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.  
 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Ulf Berggrens yrkande och finner 
liggande förslag till beslut bifallet.  

Beskrivning av ärendet  
Motion gällande ”central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter” har 
inkommit från Sverigedemokraterna 2019-06-07, där de yrkar att en central 
bemanningsenhet inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden 
i startskedet. Därefter att de övriga kommunala verksamheternas bemanningsarbete 
efterhand överförs och integreras i bemanningsenheten. 
Motionen har varit på remiss för yttrande i omsorgs-, barn- och utbildnings- och 
tekniska nämnden och samtliga nämnder ställer sig positiva men anser att frågan 
behöver utredas vidare innan beslut i enlighet med yrkandet kan fattas. 
Personalavdelningen har även gjort en omvärldsbevakning i frågan. 
I en tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19, föreslår personalutskottet 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur framtida optimerad bemanning ska 



   Personalutskottet  
 

Protokoll 5 (12) 
Sammanträdesdatum:  
2021-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

organiseras och att kommunledningsförvaltningen tillförs 400 tkr år 2021 för att 
genomföra uppdraget.  
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet 2021-04-26 för ytterligare politisk 
beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam 
bemanningsenhet. Återremiss har skickat till tekniska nämnden, omsorgsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden.  
De tre nämnderna ser inget intresse, behov eller värde av en gemensam 
bemanningsenhet. Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att skapa 
en eller flera egna bemanningsfunktioner utifrån behov. Tekniska nämnden och 
barn- och utbildningsnämnden svarar att man inte ser behov en central 
bemanningsenhet eller en utredning av en sådan. 

Ärendets tidigare behandling  
 

_____________________ 

 
Sänt till: 
  
Kommunstyrelsens personalutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2021-11-08 KLK 2019/542 

      

 
 

Handläggare 
HR-specialist Maria Bengtsson 
Kommunledningsförvaltningen 
 
maria.a.bengtsson@hassleholm.se 
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Motion om central bemanningsenhet för alla 
kommunala verksamheter 

  

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

- Motionen om en central bemanningsenhet för alla kommunala 
verksamheter avslås. 

 

Sammanfattning  

Motion gällande ”central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter” har 
inkommit från Sverigedemokraterna 2019-06-07, där de yrkar att en central 
bemanningsenhet inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden 
i startskedet. Därefter att de övriga kommunala verksamheternas bemanningsarbete 
efterhand överförs och integreras i bemanningsenheten. 

Motionen har varit på remiss för yttrande i omsorgs-, barn- och utbildnings- och 
tekniska nämnden och samtliga nämnder ställer sig positiva men anser att frågan 
behöver utredas vidare innan beslut i enlighet med yrkandet kan fattas. 
Personalavdelningen har även gjort en omvärldsbevakning i frågan. 

I en tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19, föreslår personalutskottet 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur framtida optimerad bemanning ska 
organiseras och att kommunledningsförvaltningen tillförs 400 tkr år 2021 för att 
genomföra uppdraget.  

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet 2021-04-26 för ytterligare politisk 
beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam 

Hässleholms 
kommun 
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bemanningsenhet. Återremiss har skickat till tekniska nämnden, omsorgsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden.  

De tre nämnderna ser inget intresse, behov eller värde av en gemensam 
bemanningsenhet. Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att skapa 
en eller flera egna bemanningsfunktioner utifrån behov. Tekniska nämnden och 
barn- och utbildningsnämnden svarar att man inte ser behov en central 
bemanningsenhet eller en utredning av en sådan. 

 

Beskrivning av ärendet 

Motion gällande ”central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter” har 
inkommit från Sverigedemokraterna 2019-06-07, där de yrkar att en central 
bemanningsenhet inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden 
i startskedet. Därefter de övriga kommunala verksamheternas bemanningsarbete 
efterhand överförs och integreras i bemanningsenheten. 

Motionen har varit på remiss för yttrande i omsorgs-, barn- och utbildnings- och 
tekniska nämnden och samtliga nämnder ställer sig positiva men anser att frågan 
behöver utredas vidare innan beslut i enlighet med yrkandet kan fattas. 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut i en tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19: 
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag på hur framtida 
optimerad bemanning ska organiseras. Underlaget ska belysa för och nackdelar med 
en gemensam bemanningsfunktion för hela kommunen men också alternativ med 
separata bemanningsfunktioner för de större förvaltningarna. Underlaget ska 
innehålla nulägesanalys, beskrivning av 1–3 framtida scenarier, ekonomisk 
beräkning av effektiviseringspotential, finansieringsmodell, konsekvensbeskrivning, 
förslag på implementering, ansvarsfördelning mellan olika roller samt slutsatser och 
rekommendationer. Beslutsunderlaget ska presenteras för kommunstyrelsen senast 
2021-09-30. 
- Kommunledningsförvaltningen tillförs 400 tkr år 2021 för att genomföra 
uppdraget.  
- Finansieringen sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 
2021. 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet 2021-04-26 för ytterligare politisk 
beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam 
bemanningsenhet. Återremiss har skickats till tekniska nämnden, omsorgsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. 
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Yttranden 
 
Barn- och utbildningsnämnden ser inte något behov av en central bemanningsenhet 
utifrån de förändrade förutsättningarna och att motionen därmed anses besvarad. 

Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget att utreda hur en framtida optimerad 
bemanning i Hässleholms kommun ska organiseras. 

Omsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad med att omsorgsförvaltningen 
får i uppdrag att skapa en eller flera egna bemanningsfunktioner utifrån behov. 
 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inga. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt. 

Facklig samverkan 

Central samverkan informeras om ärendet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt. 

 

Bilagor 

1. Motion gällande ”Central bemanningsenhet för alla kommunala 
verksamheter” 

2. Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 
3. Yttrande från omsorgsnämnden 
4. Yttrande från tekniska nämnden 

 

 

 

Sändlista: 
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Kommunstyrelsens personalutskott 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Bengt-Arne Persson 

Kommundirektör 

 

 

Marie Söderqvist Maria Bengtsson 

Personalchef HR-specialist  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 11 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 95   
 

Utredning om central bemanningsenhet för kommunala 
verksamheter 
Dnr: TF 2021/458 

Beslut 
 

Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget att utreda hur en framtida optimerad 
bemanning i Hässleholms kommun ska organiseras. 

 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkande 
Ordförande föreslår tekniska nämnden följande beslut: 

”Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget att utreda hur en framtida optimerad 
bemanning i Hässleholms kommun ska organiseras”.  

Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Om inte det vinner gehör 
yrkar han ändring i förslag till beslut med att ”ska organiseras” ändras till ”kan 
organiseras”. Samma ändring i brödtexten.  

Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD), Greger 
Johnsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.  

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och ordförandeförslaget mot varandra och 
finner ordförandeförslaget bifallet.  
 
Votering begärs.  
 
Följande voteringsordning godkänns:  
Ja-röst för ordförandeförslaget och nej-röst för liggande förslag.  
 
8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas.  
 
Följande röstar ja: Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad 
(KD), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Greger Johnsson (S), Ernst Herslow (FV), 
Torsten Nilsson (M) 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 12 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Ken Andersson Breisch (SD), Torgny 
Holmberg (SD) 
 
Ordförande finner därmed att tekniska nämnden beslutat att avslå förslaget om att 
utreda en central bemanningsenhet.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige blivit ombedd att inkomma med 
yttrande avseende motion om inrättande av central bemanningsenhet för att 
säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam bemanningsenhet. 
 
I motion till kommunfullmäktige daterad 2019-06-07 framför Sverigedemokraterna 
Hässleholm yrkande om: 
 
”Att en central bemanningsenhet inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i 
startskedet”  
”Att kommunala verksamheters bemanningsarbete efterhand överförs och integreras i 
bemanningsenheten” 
 
 Som skäl till yrkandet anser motionären att det vore effektivare. 
 
Yttrande  
Förvaltningen ställer sig positiv till fortsatt utredning hur en framtida optimerad 
bemanning i Hässleholms kommun ska organiseras. Förvaltningen kan se vinning 
av fortsatt utredning då vi har och kommer att ha stort 
kompetensförsörjningsbehov av personal inom måltid och lokalvård samt att kunna 
erbjuda heltidstjänster och minska behovet av anställda med timlön. Det är också av 
intresse att utreda huruvida Hässleholms kommun kan erbjuda 
kombinationstjänster både inom förvaltningen och med övriga förvaltningar som 
god arbetsgivare på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det är också av 
intresse att utreda hur denna bemanningsenhet kan underlätta arbetet för chefer och 
verksamheter i det dagliga och i det strategiska rekryterings- och 
kompetensförsörjningsarbetet. 
 

 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 156, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden att ställa sig bakom förslaget att utreda hur en 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 13 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

framtida optimerad bemanning i Hässleholms kommun ska organiseras. 
 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 
 
 



   Omsorgsnämnden 
 

Protokoll 10 (16) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58   
 

Yttrande återremiss central bemanningsenhet 
Dnr: OF 2021/435 

Beslut 
 
Omsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad med att omsorgsförvaltningen 
får i uppdrag att skapa en eller flera egna bemanningsfunktioner utifrån behov. 
 

Reservationer 
 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till motionen. 
Christer Welinder (S), Karin Axelsson (M), Margaretha Lindqvist (KD) och Ulrika 
Widmark Barnekow (FV) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag bifallet. 
 

Beskrivning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-24 § 104 att återremittera ärendet ”Motion 
om central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter” för ytterligare 
politisk beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam 
bemanningsenhet.  

Ärendets tidigare behandling  
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-21, § 47, omsorgsnämnden 
följande beslut:   

Omsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad med att omsorgsförvaltningen 
får i uppdrag att skapa en eller flera egna bemanningsfunktioner utifrån behov. 
 

Karin Axelsson (M) yrkar att motionen är besvarad med att omsorgsförvaltningen 
får i uppdrag att skapa en eller flera egna bemanningsfunktioner. 
Christer Welinder (S) instämmer i Karin Axelssons yrkande. 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till motionen. 



   Omsorgsnämnden 
 

Protokoll 11 (16) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Karin Axelssons yrkande 
bifallet. 
 

 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2021-06-21 OF 2021/435 

      

 
 

Handläggare 
Förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh 
Omsorgsförvaltningen 
 
asa.a.ollerstam.lundh@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Yttrande återremiss central bemanningsenhet 
  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att ställa sig 
positiva till att utreda möjligheten att skapa en gemensam bemanningsfunktion för 
kommunen med utgångspunkten att de stora förvaltningarna, som 
Omsorgsförvaltningen, får i uppdrag att skapa en eller flera egna 
bemanningsfunktioner utifrån behov. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-24 § 104 att återremittera ärendet ”Motion 
om central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter” för ytterligare 
politisk beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam 
bemanningsenhet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-24 § 104 att återremittera ärendet ”Motion 
om central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter” för ytterligare 
politisk beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam 
bemanningsenhet. 

Omsorgsnämnden ställde sig vid föregående remissrunda positiv till att en 
arbetsgrupp gemensamt ser över möjligheterna till en central bemanningsenhet. 
Omsorgsnämnden är fortsatt positiv till att samla bemanningsfrågorna, men är 
tveksam till förslaget att inrätta en central bemanningsenhet för kommunen utifrån 
att förutsättningarna och behoven ser olika ut mellan förvaltningar och 
verksamheter. Ett slutgiltigt beslut i frågan bör också föregås av en utredning av 

Hässleholms 
kommun 
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finansiering, organisering, tekniska möjligheter att integrera schemasystem och 
bemanningssystem samt totaluppdrag genomföras. 

Geografiska bemanningsfunktioner för omvårdnadspersonal inom förvaltningen 
anser omsorgsnämnden är att föredra. Det krävs en tydlighet både från politiken 
och från förvaltningsledningen för att denna typ av verksamhet ska fungera 
optimalt. Detta har nämnden och förvaltningen erfarenhet av då en tidigare 
bemanningsenhet inom förvaltningen är nedlagd sedan cirka fem år. 

Förutsättningarna för att skapa geografiska bemanningsfunktioner är annorlunda 
idag mot när den tidigare bemanningsenheten lades ner. Uppdragen att annonsera 
tjänster på heltid inom kommunals avtalsområde och att begränsa och försöka fasa 
ut delade turer i verksamheterna har tillkommit och de förutsätter båda att det finns 
sammanhållande funktioner för att använda resurserna på rätt sätt och inte vara 
kostnadsdrivande.  

De geografiska bemanningsfunktionerna bör också ha i uppdrag att kvalitetssäkra 
rekryteringen av timanställda, lönesätta, introducera, följa upp och vid behov avsluta 
dessa medarbetare. De bör därutöver ha samordningsuppdrag avseende tillsättning 
av korttidsvikariat upp till sex månader, vilka bland annat kan erbjudas konverterade 
medarbetare i väntan på en fast placering.  

Följsamheten från verksamheten att inte ha egna timanställda eller månadsanställda 
vikarier är avgörande för att bemanningsfunktionerna ska kunna fungera som avsett 
och inte vara kostnadsdrivande.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Positiva avseende kontinuitet och rätt kompetens. 

Barnperspektivet  

Inte relevant. 

Miljökonsekvenser  

Inte relevant 

Facklig samverkan  

Dialog på förvaltningssamverkan 210927 

Ekonomiska konsekvenser 

Ökad kostnad initialt under uppbyggnad. Kostnaderna på sikt bör föreslagen 
utredning ge svar på. 
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Bilagor 

Skriv texten här 

 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

Åsa Ollerstam Lundh 

Förvaltningschef 

  



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 32 (43) 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 121   
 

Yttrande av återremiss över motion om ”Central 
bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter” 
Dnr: BUF 2019/1744 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
 
Att barn- och utbildningsnämnden inte ser något behov av en central 
bemanningsenhet utifrån de förändrade förutsättningarna och att motionen 
därmed anses besvarad. 
 

Reservationer 
 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
 

Yrkande 
 
Jens Lindholm (SD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska ställa sig positiv till 
motionen. 
 

Omröstning 
 
Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt liggande förslag. 
 

Beskrivning av ärendet  
 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för ytterligare politisk 
beredning för att säkerställa intresset, behovet av en gemensam bemanningsenhet. 
I sitt tidigare yttrande har barn- och utbildningsnämnden förhållit sig positiv till att 
utreda möjligheten att inrätta en gemensam bemanningsenhet. 
 
Efter tidigare yttrande har kommunfullmäktige fattat beslut om en samordnad 
måltidsorganisation som ska inrättas inom tekniska nämnden från den 1 januari 
2022. Detta beslut innefattar även den del av tjänst som hanterar vikarieanskaffning 
för skolbespisningarna vilket innebär att vikarieanskaffningen kommer att hanteras 
inom den nya organisationen. 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 33 (43) 
Sammanträdesdatum:  
2021-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Konsekvenserna av detta innebär att barn- och utbildningsförvaltningens 
bemanningsenhet kommer arbeta mer funktionsstyrt då vikarieanskaffningen endast 
kommer att arbeta för att ersätta pedagogiska personal inom förskolan. Övrig 
vikarietillsättning sker ute lokalt i verksamheten vilket sammantaget gör det svårt att 
se att en bemanningsenhet kommer att gynna verksamheten och effektivisera 
kostnaderna. 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-09, § 91, följande:   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 
 
- Att barn- och utbildningsnämnden inte ser något behov av en central 
bemanningsenhet utifrån de förändrade förutsättningarna och att motionen 
därmed anses besvarad. 
 
Reservationer 
Jens Lindholm (SD) reserverar sig mot beslutet enligt bilagd reservation. 
 
Yrkande 
Jens Lindholm (SD) yrkar enligt bilagd yrkande. 
 
Omröstning 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jens Lindholms yrkande och 
finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har bifallit liggande förslag. 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 
2021-08-31  

 Skriv mottagaradress här 
Handläggare 
Förvaltningschef Tf Niklas Persson 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
0451-26 76 75 
niklas.s.persson@hassleholm.se 
 

 
 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Väpnaregatan 13 c Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06  
E-post: bun@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 
 

Yttrande av återremiss över motion om central 
bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter 
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 

- Att barn- och utbildningsnämnden inte ser något behov av en central 
bemanningsenhet utifrån de förändrade förutsättningarna. 

  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för ytterligare politisk 
beredning för att säkerställa intresset, behovet av en gemensam bemanningsenhet.  

I sitt tidigare yttrande har Barn- och utbildningsnämnden, se bilaga 1, förhållit sig 
positiv till att utreda möjligheten att inrätta en gemensam bemanningsenhet.  

Efter tidigare yttrande har kommunfullmäktige fattat beslut om en samordnad 
måltidsorganisation som ska inrättas inom tekniska nämnden från den 1 januari 
2022. Detta beslut innefattar även den del av tjänst som hanterar 
vikarieanskaffning för skolbespisningarna vilket innebär att vikarieanskaffningen 
kommer att hanteras inom den nya organisationen. 

Konsekvenserna av detta innebär att barn- och utbildningsförvaltningens 
bemanningsenhet kommer arbeta mer funktionsstyrt då vikarieanskaffningen 
endast kommer att arbeta för att ersätta pedagogiska personal inom förskolan. 
Övrig vikarietillsättning sker ute lokalt i verksamheten vilket sammantaget gör det 
svårt att se att en bemanningsenhet kommer att gynna verksamheten och 
effektivisera kostnaderna.  

 

Hässleholms 
kommun 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Niklas Persson 

Förvaltningschef Tf 



2019-06-07 

Motion gällande" Central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter" 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun 

I Hässleholms kommun finns idag ingen samlad bemanningsenhet utan detta ligger spritt ute i de olika 

verksamheterna. 

Vi Sverigedemokrater anser att det vore effektivare att lägga kommunala verksamheter under en och 

samma bemanningsenhet. 

Enligt vår syn skall en väl fungerande bemanningsenhet ha exempelvis heltidsanställda, deltidsanställda 

som önskar fyllnadstid samt personer som endast vill och kan jobba timmar. 

Bemanningsenheten ska innehålla en mängd olika kompetenser för att kunna möta behovet. Man skall 

kunna önska "i första hand arbetsplats" för kontinuitetens skull. 

Bemanningsenheten skall ansvara för att täcka alla vikariat som behövs. Den verksamhet som behöver 

vikarier skall kunna ta en kontakt med bemanningsenheten och därefter få besked om tillsättning. 

Sverigedemokraterna yrkar därför 

Att en central bemanningsenhet inrättas för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i 

startskedet. 

Att kommunala verksamheters bemanningsarbete efterhand överförs och integreras i 

bemanningsenheten. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§1 

Utvärdering projekt kliMATlådan 
Dnr: KLF 2021/831 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att med godkännande lägga barn- och utbildningsnämndens 
utvärdering av projekt k1iMA Tlådan till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svenson och Anders Edwall, båda Centerpartiet, väckte en motion i 
kommunfullmäktige (KLF 2019/301) i vilken de yrkade följande. 

1)Berörd nämnd ges i uppdrag att utforma och införa "projekt matlådan" i 
Hässleholms kommun. 
2) Berörd nämnd ges i uppdrag att utvärdera projektet efter ett år och 
återrapportera resultatet till fullmäktige. 

Som grund för motionen anförde motionärerna i huvudsak följande. Istället för att 
kasta överbliven mat erbjuds personal på skolor att köpa matlådor med sig hem. 
Detta har genomförts i Avesta kommun med gott resultat. Förslaget går ut på att 
skolpersonal kan fylla en matlåda och ta med matrester hem till ett självkostnadspris 
på 30:- Personalen tar med sig egna lådor hemifrån. Kommunen tillhandahåller inte 
engångsmaterial, eftersom poängen är att värna om miljön. Avesta kommun har 
rådgjort med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vid utformningen av 
rutiner för att säkerställa att satsningen inte konkurrerar med någon annan 
verksamhet. Matresterna betraktas inte som en komplett måltid som går att jämföra 
med annan verksamhet. Köken får inte tillaga mer mat än vad som krävs för 
elevantalet, och det är ej heller tillåtet att ta andra varor från köket. Betalningen 
swishas till ett konto på kostenheten och betalaren anger från vilken skola maten 
har tagits. Pengarna återinvesteras i skolmat. Förslaget minskar matsvinnet och 
värnar om miljön. Satsningen kräver ingen investering. Avesta kommun har arbetat 
med detta under ett år och har hittills inte stött på några kända nackdelar. 

Motionen föranledde kommunfullmäktige att 2020-04-27 den 27 april 2020, § 52, 
att fatta följande beslut. 

1. Motionen bifalles. 
2. Barn- och utbildningsnämnden ges uppdrag att utforma och införa "projekt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

matlådan". 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvärdera projektet och 
återrapportera resultatet till fullmäktige under hösten 2021. 

Vid sammanträde den 18 november 2021, § 152, i barn- och utbildningsnämnden 
fattade nämnden följande beslut. 

1) Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
2) Att gå vidare med kliMATlådan som en permanent del av verksamheten. 

Av utredningen i nämndens ärende framgår bland annat följande. 

Förvaltningen har provat kliMATlådan under ett års tid. Ett regelverk har tagits 
fram som noga beskriver hur det ska fungera. Det finns flera skäl till varför det är 
viktigt att hålla sig till regelverket, bland annat att svinnet ska minska och att 
Skatteverkets direktiv respekteras för att inte det ska uppstå en förmånsbeskattning. 
Det innebär att köparen inte kan kräva mer mat än vad som finns i serveringsdisken 
vid köptillfallet. Det är svinnet som ska ätas upp, inte mat som finns i köket. 
Tidpunkten för köptillfallet är begränsad till serveringens slut, precis innan köket 
kasserar maten. Mat som har stått i serveringsdisken får inte återtas till köket och är 
därför svinn. Kontroll har skett av tidpunkten för när swish-transaktionerna ägt rum 
och i 99% av fallen har det skett efter serveringens slut. I de fall då köptillfallet 
noterats till före serveringen har det berott på att köparen glömt sin mobil och 
betalt dagen efter. Två enkäter utfördes som en del i uppföljningen. Av de 124 
svarande är det drygt 14 % som köpt en gång medan cirka 44% har köpt två gånger 
eller fler. Köparna är nöjda och ca 90 % av de svarande vill att kliMA Tlådan 
fortsätter. I enkäten där medarbetarna i köken svarat tycker de att kliMA Tlådan inte 
belastar verksamheten. Drygt 52% tycker det inte är något merarbete medan 48% 

tycker att det fungerar bra. Det var en förutsättning för att inte få resurser eller att 
det skulle uppfattas som ytterligare något att tvingas göra. 

Sänt till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

6 (48) 
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Utvärdering av projekt kliMATlådan 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att med godkännande lägga barn- och utbildningsnämndens utvärdering av 
projekt kliMATlådan till handlingarna. 

 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svenson och Anders Edwall, båda Centerpartiet, väckte en motion i 
kommunfullmäktige (KLF 2019/301) i vilken de yrkade följande. 
 
1)Berörd nämnd ges i uppdrag att utforma och införa ”projekt matlådan” i 
Hässleholms kommun. 
2) Berörd nämnd ges i uppdrag att utvärdera projektet efter ett år och 
återrapportera resultatet till fullmäktige.   
 
Som grund för motionen anförde motionärerna i huvudsak följande. Istället för att 
kasta överbliven mat erbjuds personal på skolor att köpa matlådor med sig hem. 
Detta har genomförts i Avesta kommun med gott resultat. Förslaget går ut på att 
skolpersonal kan fylla en matlåda och ta med matrester hem till ett självkostnadspris 
på 30:- Personalen tar med sig egna lådor hemifrån. Kommunen tillhandahåller inte 
engångsmaterial, eftersom poängen är att värna om miljön. Avesta kommun har 
rådgjort med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vid utformningen av 
rutiner för att säkerställa att satsningen inte konkurrerar med någon annan 
verksamhet. Matresterna betraktas inte som en komplett måltid som går att jämföra 
med annan verksamhet. Köken får inte tillaga mer mat än vad som krävs för 
elevantalet, och det är ej heller tillåtet att ta andra varor från köket. Betalningen 
swishas till ett konto på kostenheten och betalaren anger från vilken skola maten 
har tagits. Pengarna återinvesteras i skolmat. Förslaget minskar matsvinnet och 
värnar om miljön. Satsningen kräver ingen investering. Avesta kommun har arbetat 
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med detta under ett år och har hittills inte stött på några kända nackdelar. 
 
Motionen föranledde kommunfullmäktige att 2020-04-27 den 27 april 2020, § 52, 
att fatta följande beslut. 
 
1. Motionen bifalles. 
2. Barn- och utbildningsnämnden ges uppdrag att utforma och införa ”projekt 
matlådan”. 
3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvärdera projektet och 
återrapportera resultatet till fullmäktige under hösten 2021. 
 
Vid sammanträde den 18 november 2021, § 152, i barn- och utbildningsnämnden 
fattade nämnden följande beslut. 
 
1) Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
2) Att gå vidare med kliMATlådan som en permanent del av verksamheten. 
 
Av utredningen i nämndens ärende framgår bland annat följande.  
 
Förvaltningen har provat kliMATlådan under ett års tid. Ett regelverk har tagits 
fram som noga beskriver hur det ska fungera. Det finns flera skäl till varför det är 
viktigt att hålla sig till regelverket, bland annat att svinnet ska minska och att 
Skatteverkets direktiv respekteras för att inte det ska uppstå en förmånsbeskattning. 
Det innebär att köparen inte kan kräva mer mat än vad som finns i serveringsdisken 
vid köptillfället. Det är svinnet som ska ätas upp, inte mat som finns i köket. 
Tidpunkten för köptillfället är begränsad till serveringens slut, precis innan köket 
kasserar maten. Mat som har stått i serveringsdisken får inte återtas till köket och är 
därför svinn. Kontroll har skett av tidpunkten för när swish-transaktionerna ägt rum 
och i 99% av fallen har det skett efter serveringens slut. I de fall då köptillfället 
noterats till före serveringen har det berott på att köparen glömt sin mobil och 
betalt dagen efter. Två enkäter utfördes som en del i uppföljningen. Av de 124 
svarande är det drygt 14 % som köpt en gång medan cirka 44% har köpt två gånger 
eller fler. Köparna är nöjda och ca 90 % av de svarande vill att kliMATlådan 
fortsätter. I enkäten där medarbetarna i köken svarat tycker de att kliMATlådan inte 
belastar verksamheten. Drygt 52% tycker det inte är något merarbete medan 48% 
tycker att det fungerar bra. Det var en förutsättning för att inte få resurser eller att 
det skulle uppfattas som ytterligare något att tvingas göra. 
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Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
 

Sändlista: 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

  



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 14 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-11-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 152   
 

Återkoppling klimatlådan 
Dnr: BUF 2021/2353 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande:  
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och översänder den till 
kommunstyrelsen.  
 
Att gå vidare med kliMATlådan som en permanent del av verksamheten. 
 

Beskrivning av ärendet  
 
En motion kom in om att ”Minska matsvinnet-värna om miljön” KLF 2019/301 
vilket har resulterat att förvaltningen har provat kliMATlådan under ett års tid. För 
att det ska fungera har ett regelverk tagits fram som noga beskriver hur det ska 
fungera. Det finns flera skäl till varför det är viktigt att hålla sig till regelverket. 
Bland annat att svinnet ska minska och att Skatteverkets direktiv respekteras för att 
inte det ska uppstå en förmånsbeskattning. Det innebär att köparen inte kan kräva 
mer mat än vad som finns i serveringsdisken vid köptillfället. Det är svinnet som 
ska ätas upp inte mat som finns i köket. Tidpunkten för köptillfället är begränsad till 
serveringens slut, precis innan köket kasserar maten. Mat som har stått i 
serveringsdisken får inte återtas till köket och är därför svinn. Kontroll har skett av 
tidpunkten för när swish transaktionerna ägt rum och i 99% har det skett efter 
serveringens slut. Där köptillfället noterats till före serveringen har det berott på att 
köparen glömt sin mobil och betalt dagen efter.  
 
Två enkäter utfördes som en del i uppföljningen och lades via teams i ett 
svarsformulär: Av de 124 svarande på enkäten är det drygt 14 % som köpt en gång 
medan cirka 44% har köpt 2 gånger eller fler. Köparna är nöjda och vill att 
kliMATlådan fortsätter ca 90 % av svarande. I enkäten där medarbetarna i köken 
svarat tycker de att kliMATlådan inte belastar verksamheten. Drygt 52%tycker det 
inte är något merarbete medan 48% tycker att det fungerar bra. Det var en 
förutsättning för att inte få resurser eller att det skulle uppfattas som ytterligare 
något att tvingas göra. 
 

Ärendets tidigare behandling 
 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 15 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-11-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-04, § 111, 
följande:   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 
 
Att gå vidare med kliMATlådan som en permanent del av verksamheten. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
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   Per Swärd 
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Återkoppling klimatlådan 
  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Att gå vidare med kliMATlådan som en permanent del av verksamheten. 

 

Beskrivning av ärendet 

En motion kom in om att ”Minska matsvinnet-värna om miljön” KLF 2019/301 
vilket har resulterat att förvaltningen har provat kliMATlådan under ett års tid. För 
att det ska fungera har ett regelverk tagits fram som noga beskriver hur det ska 
fungera. Det finns flera skäl till varför det är viktigt att hålla sig till regelverket. 
Bland annat att svinnet ska minska och att Skatteverkets direktiv respekteras för att 
inte det ska uppstå en förmånsbeskattning. Det innebär att köparen inte kan kräva 
mer mat än vad som finns i serveringsdisken vid köptillfället. Det är svinnet som 
ska ätas upp inte mat som finns i köket. Tidpunkten för köptillfället är begränsad till 
serveringens slut, precis innan köket kasserar maten. Mat som har stått i 
serveringsdisken får inte återtas till köket och är därför svinn. Kontroll har skett av 
tidpunkten för när swish transaktionerna ägt rum och i 99% har det skett efter 
serveringens slut. Där köptillfället noterats till före serveringen har det berott på att 
köparen glömt sin mobil och betalt dagen efter.  
 
Två enkäter utfördes som en del i uppföljningen och lades via teams i ett 
svarsformulär: Av de 124 svarande på enkäten är det drygt 14 % som köpt en gång 
medan cirka 44% har köpt 2 gånger eller fler. Köparna är nöjda och vill att 
kliMATlådan fortsätter ca 90 % av svarande.  I enkäten där medarbetarna i köken 
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svarat tycker de att kliMATlådan inte belastar verksamheten. Drygt 52%tycker det 
inte är något merarbete medan 48% tycker att det fungerar bra. Det var en 
förutsättning för att inte få resurser eller att det skulle uppfattas som ytterligare 
något att tvingas göra.  
 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Köpare av klimatlådan har synen att det är klimatsmart att köpa en låda och 
samtidigt få möjligheten att få god mat till ett bra pris. 

Miljökonsekvenser  

Minskat svinn påverkar miljön positivt. KliMATlådan är en del i att minska svinnet.  

Facklig samverkan 

Målet har varit att kliMATlådan inte på något sätt ska ha inverkat på kökens arbete 
eller att medarbetarna i köken ska ha utfört ett merarbete. Det har inneburit i något 
fall att istället för att slänga maten direkt efter serveringens slut har medarbetarna 
avvaktat något för att kunden ska kunna hinna plocka med sig det som önskas från 
serveringsdisken. Inga matlådor har tillåtits förvaras i kökets kylar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för en kliMATlåda är 30 kronor och inkluderar moms. Varje verksamhet 
har haft sitt swishkonto. Det bedömdes som orimligt om varje kök skulle ha ett eget 
konto. Totalt har under ett års tid från oktober 2020 till och med september 2021 
inbringats 53.430 kronor. Utslaget blir det följande fördelning: förskolan cirka 2 
lådor per dag, grundskolan 11 lådor och gymnasiet 2 lådor. På grund av coronans 
avklingande påverkan och inte alltför vidlyftig information under perioden bedöms 
möjligheterna till ökning av volymen som god. Man får inte glömma att kökens 
primära mål är att minska mängden svinn och inte öka försäljningen.   

 

Bilagor 

Bilaga 1 enkäter medarbetare kök och kunder 

Bilaga 2 Regelverket kring kliMATlådan 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Per Swärd 
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Bilaga 1 

 

 

Enkät ställd till övriga medarbetare i BUF 

 

1, Har du köpt en kliMAT låda någon gång ? 

~ infann:,tion 

.. 
• 0 cbtpl" SI " 
• 1cbg ,. 

" 
• 2 cbtpl" 7 .. 
• l cb? 7 

• • cbtpl" " 
• S cbtpl" c lle, me, .. " 

2, Vad är det bästa med kliMATiådan? 

f,h!r iinfonn:,~ 

• l:,1 V:lf ;) pl wil'Wlct•ltlil'n:,t 1,t1t:,rt 112 

• floligl $t f3 bilig m:,t 37 

• Ulkd! och pr:ikti:lckt .:illem:itiv 40 

• l:itt.:go,:1 m ;i« ochn:iringlilitligl 26 

3. Jag skulle uppskatta om kliMATlådan fortsatte 

~ infann:ition 

.,, .... ; 111 

1l 

I ---
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Enkät ställd till medarbetare i köken BUF 

4. Brukar du äta dig mätt? 
N'aOl!fonn:ibOn . ,, 

• Moj 

102 

22 

5. övrigt scm du vill framföra? 
N'a Ollfonn:ibOn 

48 
Sva r 

6. Information 
~mrnm'l:iMn 

Senaste svar 

• Toppu,ide· 

' lnformon·c-r, om klimoriådan hor iM~ gårr fram ri'!! nyamrGUd pm c-r,_, 
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1. Hur fungerar det, tar det mycket tid ? 

e Nej det är inget merarbete 11 

• Det fungerar bra 10 

• Det är besvärligt 0 

• Jag vill helst att det upphör 0 

2. Vad är det bästa med kliMATlådan? 

e Tar vara på svinnet= klimatsmart 17 

• Roligt att pengar går tillbaka t... 7 

• Det är uppskattat 7 

3. Jag skulle uppskatta om kliMATlådan fortsatte 

17 

2 
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Spontana svar: 

4. Brukar du sj älv köpa en klimatlåda? 

12 

7 

5. Övrigt som du vill framföra? 

5 
Svar 

6. Information 

e Jag har läst denna information 19 

Senaste svar 

"vi säljer inte så många klimat/ådor tyvärr , de flesta har lektioner när 

"Has oss är det en till två personer som kommer då o då för att köpa .. 
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Jag sak1ar mer informafon för att bli påmi1d. Jag vet att detta 

gj ons, rre1 rrer synlig'ie1 ökar 109 chanserna atl fler 1appar. 

Bra tänk för klirra1et. för1Lftigt att fortsät1a . Mer info behöver 

komma u11ill personal för at1 kunna nyttja oerta. Ni so-n 

avdelning benöver lägga L.t info på till exempel intranä1e1. 

Jag har i1te köpt någon, -nen kunde inte vä~a d et ahernativet. 

Har ime köp1 ngn låoa än så länge rren kan tänka -nig att göra 

det. 

På första frågan borde det finnas ett alter1ativ •nej". De1 är mitl 

svar. Jag visste ,nte om atl det fanns möjlighet att köj)a mat11 

Har aldrig hand la, så j ag fick bara kryssa. Jag tycker att inif a1ivet 

är bra. 

Mycket ~ra o 'iopj)as d et fortsätler. 

Något som gör a1t -nånga ime utnyttjar möjligheten mer är att 

tidsspannet oå ma1 kan häm1a är så kort - oc1 då har man ofta 

lekrion eller rröte, så oå går de1 inte. 

j ättebra 'de som j ag hoj)pas fonsätter. 

Detta ·, ne~är attjag får -ner tid för fa miijen. 

H,nner ej handla eflerso-n j ag 'iar undervisning då, -nen ske e 

vi~a prova. 

Grö1ängsskolans rra1 är så god, så oen köper j ag gärna med 

hem 

Maten är av -nycket varierad kvali1et. -lade i1te betalat fullprs för 

den. 
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Jag tycker art de1 ä r en bra ide o ch hO:):)as att oet fortsätter. 

Tycker ar. ideen ä r god me n at1 de1 blir inte ;xisvärt rred d en 

nuvarande pr'ssär.1ingen. 

Enerso-n rra1en ändå skulle släng1s så tycker jag att det a:)solut 

ime ska kos1a me r ä n 30 kr. Gärna mindre. 
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Jag har heli: missa1 ar. möjligheten finns förrän jag Lttryckte atr 

fisken är barnens favor'1 hemma och då sa personal att jag kunoe 

köpa. Tror att d et är fler so-n ime vet. Kanske de1 har inforrrerats ... 

Maten kunde dock varit bättre och sallaos utbLoet. ,inns förskolor 

där en sallaosbuffe dukas upp för dem och art oe går oc1 tar 

sallad först. 

Framför al.t tä1ker jag på att d et b ir mindre svinn, om vi kan köpa 

klimatådan 

Li1e svån an svara eftersom j ag alorig köpt 1ågo1 klima1 låda, 

men jag l)'Cker att tanken är ~ra och kanske j ag köper någon 

gång i f ramtioen. 

Köper aldrig men det är vä bra för dom som gör 

Om man svara 0-gånger på första frågan känns oet oum1 an 

tvingas svara på oe andra frågorna. 

Tycker de1 är e1 bra ide rrenjag brukar ta -ned rra1 hemifrå1 

Svårt art som lärare komma Jrån under oen kvart 1är man kan 

hämta rra1. Onast har -nan ju ektio1 just då. Järför har j ag ej 

kunnat 1yttja denna möjlighet även om j ag velat. 

Iden om klimatlåda är jättebra' Tycker dock att de1 är för dyr för 

det den erbjuder. 20:- hade varit ett adekvat pris för rester. 

Dessutom kan det vara svån at1 planera sin 1unc~ om ma1 ska 

hä-nta sin J::r-natlåda sem oc~ ve1 inte förrä1 rPan står framför 

maten om det finns någon -nat kvar. 

Lärt att glömma att möjlighe1en finns. 

Tycker Kl:-natlåda1 är e1t utmärk1 sätt att ta tillvara sådant som 

an~ars kastas. Kanske skulle ma1 kL 1na utveckla ideen vidare och 

tit1a på a1dra -kundgrupper"; he-nlösa. äldre och e1samhushå ,. 
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Tycker an ideen är god men at1 de1 blir inte ;xisvärt rred d en 

nuvarande pr'ssän1ingen. 

Enerso-n rra1en ändå skulle släng1s så tycker j ag att det a':,solut 

ime ska kos1a mer än 30 kr. Gärna mindre. 

Jag tror det är yiterst få som köper H -natlåda1. Det -nest 

klimatsmarta 'lade varit art de1 skulle var'! gratis. Om d en kostar 

pengar så signalerar de1 at1 de1 är -ner · 1tresse i pengarna än 

m;ljön. Om 'iuvudma et är att d et skall vara ':,ra för miljön och 

m;1ska matsvi:1net så skall den inte kosta något. Svårare än så är 

det ime art skifta fokL.s till mi~ö istä e1 för ekonomi. Komrrunen 

förlorar inga pengar eftersom -naten är •slängfärd'.g• rren -nan 

gör en god sak för -niljö1 g enom a1t de1 slä1gs mi,1dre mat oc'i 

på så sän för~n.:kas det mindre råvaror. 

Det är ime alla som har det!a alterna1ivet än? 

Vill ge vitts;ö kök e1t ston + för deras goda mat 

Jag tycker art de1 här är ett j ättebra ini'(a1iv oc1 ska börja ar. köpa 

mat. 

jag vill vara en anled1ing till att rrat inte kastas 

Mycket ':,ra ioe1 

Jag tror att, om ma1 sänkt priset så skulle ä1nu fler köpt 

klimat ådan. Oc'i varför inte få sa ad på köj)et om det finns oc'i 

ska slängas ändå ,, 

Har bara köpt en lunch så d et är inte viktigt för mig atl lådan finns 

kvar. -nen andra L:)pskattar den kanske 

Har aldrig provat någon gång. 



   

   

 11 (13)  

  

  

 

JAV 

 

 

 

 

 

Medarbetarna i köken har gett följande spontana svar: 

 

Enerso-n j ag ä1er pedagogiskt rred min klass dagligen ha r j ag 

ime 1yrtja1 den på dagtid. Hemrra är de1 mat till he la fa miYen 

som gäller vilken jag lagar själv. Hade jag evt ensam elle r inte ätit 

med k assen hade j ag absolLt kö:)t oen någon g ång . 

Tycker an 1a1ken ä r mycke1 god, rren 'iar själv i~te haft rröjlighe1 

att ctnyttja erbjcda ndet 

Jag visste ime art oetta fa nns, förrä n j ag googlaoe det nu ... 

Upplever att barne1 äter sig -nätta på knäckebröd oc'i det finns 

mat kvar i vä rmeskåp som he llre barne n kunnat äta. 

Om låda, ska sä~as så borde oet vara för sa-nma pris som e n 

portion kostar atr 1illverka. 

Vss svårighet att hand'a s:n lada enersomjag alltid ha r han 

le k1ion vid den tidpunkt som ma1 kc 1nat ko-nma 1ill rra1salen och 

göra det1a. 

Nja finns bärue ... 

Svå rt a1t sva ra ja eller 1ej på fråga fyra när jag a drig 'iar köp1 

någon kliMAT åda någon gång . 

Att ni ll"åste förstå att vi är lärare/ pedagoger/resurser osv som 

ha r lektioner. Eftersom v; har lek1ioner ka n oet vara at1 vi springer 

ifrå n snbb1 och hämta r mat el'er att någon häm1a r åt en. Därför 

ka n vi NTE aln·d swisha på d en avsatta tide n. Jag ber er at1 

ve rklige n ha förståelse för det. Det viktiga är att vi tänker på 

miliön och i1te kastar maten inte vilken :·d vi swishar. 
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Bilaga 2 

 

Ett införande av en kliMATlåda innebär att köparen tar med sig en matlåda som 
uppfyller kraven på storlek ( 750-1000ml) och fyller denna med mat i 
serveringslinjen och som annars skulle slängas. 

 Det är endast mat som står kvar i serveringslinjen ( i skolan) och som ska 
slängas som kommer ifråga. Mat som finns i köket och som inte finns i 
serveringslinjen kommer inte ifråga. 

Önskar att ännu fler 'iar upj)täclct klima1 ådan. 

Är lite rrerar~ete --nen inte mycket. Samt att j ag fått flyna mi~ rast 2 

till'mar då j ag s.<a vara 1illgänglig unoer lunche1 för att fy1!a på 

buffen eftersom j ag '1te lägger c:)p all --nat från ~örjan. 

Ska j ag vara hel1 ärlig förekomrrer det i~gen försäUning 'lär för 

til.fället me1 det är bra art det fin~s. 

Hos oss är det en till två personer so--n kommer oå o då för att 

köpa .. Så ingen s1örre summa pengar som komrrer till~aka 1ill 

kommunen härifrån, 

vi säuer inte så många kl:--natlådor tyvärr , de flesta 'iar ektio1er 1är 

det går att köpa . om tide1 då --nan ka1 köpa 'lade ega1 mer i 

a1s utn:19 t i lc1chen iror j ag fler hade hand ai. 
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 I förskolan är det mat som inte kan kylas ner och som inte kan sparas 
som kan komma ifråga.( exempelvis mat som stått i värmeskåp som 
reserv under serveringen)  

 Köket får aldrig tillaga extra för att räcka till matlådorna. Ibland tar 
komponent slut. någon ersättning för denna kan inte krävas. Matlådan 
är inte en komplett måltid 

 Praktisk rutin för hur det ska gå till är att köparen får komma en viss tid 
innan maten slängs, se uppsatt tid och plocka från serveringslinjen när 
serveringen avslutats.  Varje kök meddelar när detta sker. 

 Ingen mat som portioneras i matlådor får ställas i kökets kylar. 
 Köket ska varje dag kontrollera temperaturen i linjen strax innan 

stängning. Alternativt att kontrollen ska vara utformad så att när maten 
lämnar köket ska den var minst 60 grader. En gång i veckan antecknas 
denna i egenkontrollsdokumenten.  

 Kostnaden 30 kronor inkluderar moms på 12% och swishas med texten 
vilket kök som säljer maten och visas upp för personalen i köket.  

 Matlådan fylls med överbliven mat som ska slängas och eventuellt 
sallad. Om köparen önskar separat matlåda eller påse för salladen kostar 
det 30 kronor extra utöver kostnaden för matlådan.  

 Ingen datummärkning utan maten äts på eget ansvar samma dag  
 Endast kommunens personal kan komma ifråga att köpa maten 
 Kontroller kommer att genomföras att regelverket följs. 
 Projektet är på försök och kommer att utvärderas i slutet av läsåret 

20/21 

 
 

 



   Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 48 (65) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 52   
 

Motion om att minska matsvinnet - värna miljön 
Dnr: KLF 2019/301 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Motionen bifalles. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges uppdrag att utforma och införa ”projekt 
matlådan”. 

3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvärdera projektet och 
återrapportera resultatet till fullmäktige under hösten 2021. 

Yrkande 

Anders Edwall (C) och Sven Lundh (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

Beskrivning av ärendet  

Lena Svenson och Anders Edwall, båda Centerpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1)Berörd nämnd ges i uppdrag att utforma och införa ”projekt matlådan” i 
Hässleholms kommun 

2) Berörd nämnd ges i uppdrag att utvärdera projektet efter ett år och 
återrapportera resultatet till fullmäktige. 

Som grund för motionen anför motionärerna i huvudsak följande.  

Istället för att kasta överbliven mat erbjuds personal på skolor att köpa matlådor 
med sig hem. Detta har genomförts i Avesta kommun med gott resultat enligt 
kostchefen Eva Södergård.  

Förslaget går ut på att skolpersonal kan fylla en matlåda och ta med matrester hem 
till ett självkostnadspris på 30:- Personalen tar med sig egna lådor hemifrån. 
Kommunen tillhandahåller inte engångsmaterial, eftersom poängen är att värna om 
miljön.  

Avesta kommun har rådgjort med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vid 
utformningen av rutiner för att säkerställa att satsningen inte konkurrerar med 
någon annan verksamhet. Matresterna betraktas inte som en komplett måltid som 



   Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 49 (65) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

går att jämföra med annan verksamhet. Köken får inte tillaga mer mat än vad som 
krävs för elevantalet, och det är ej heller tillåtet att ta andra varor från köket.  

Betalningen swishas till ett konto på kostenheten och betalaren anger från vilken 
skola maten har tagits. Pengarna återinvesteras i skolmat. Förslaget minskar 
matsvinnet och värnar om miljön. Satsningen kräver ingen investering. Avesta 
kommun har arbetat med detta under ett år och har hittills inte stött på några kända 
nackdelar. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som i beslut om 
yttrande den 19 december, § 194, föreslår att motionen bifalles. Som grund anförs 
att utredningen i ärendet visar att det bör vara fullt möjligt att genomföra 
motionärernas förslag, då det bedöms medföra fördelar såväl genom att matsvinnet 
minskar, en mindre intäkt för verksamheten skapas och personal kan köpa en 
matlåda till låg kostnad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-04, § 27, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen bifalles. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges uppdrag att utforma och införa ”projekt 
matlådan” 

3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvärdera projektet och 
återrapportera resultatet till fullmäktige under hösten 2021. 

 
Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

_____________________ 

 
Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden  
Kommundirektör 
 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Styrelseplats i Stiftelsen RUTH 
Dnr: KLF 2021/904 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande: 

1. Hässleholms kommun tillsätter styrelseplatsen i stiftelsen RUTH. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse ledamot samt suppleant som ska 
representera Hässleholms kommun 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen RUTH är en samlande kraft för företagare, forskare och 
samhällsföreträdare för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne Nordost. Det 
övergripande målet för RUTH är att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen genom att 
initiera och stödja samverkans- och förstudier och utvecklingsprojekt mellan 
näringsliv, högskola och kommun. Med syfte att stärka och bidra till förutsättningar 
för utveckling av näringsliv och besöksnäring i Hässleholms kommun samt 
Nordöstra Skåne föreslås att den vakanta styrelseplatsen återbesätts av Hässleholms 
kommun. 

Sänt till: 
Kommundirektör 

Stiftelsen RUTH 
Tillväxtavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2021-12-16 KLF 2021/904 

 Skriv mottagaradress här 
Tillväxtchef 
Stefan Larsson 
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtavdelningen 
Epost: Stefan.a.larsson@hassleholm.se 
 
 
 
 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06  

E-post: kommunledningsforvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

 

Styrelseplats i stiftelsen RUTH  

Förslag till beslut 

− Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att 
Hässleholms kommun tillsätter styrelseplatsen i stiftelsen RUTH 

− Kommundirektör ges i uppdrag att utse ledamot samt suppleant som ska 
representera Hässleholms kommun 
 

Sammanfattning 

Stiftelsen RUTH är en samlande kraft för företagare, forskare och samhälls-
företrädare för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne Nordost. Det över-
gripande målet för RUTH är att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen genom att 
initiera och stödja samverkans- och förstudier och utvecklingsprojekt mellan 
näringsliv, högskola och kommun. Med syfte att stärka och bidra till 
förutsättningar för utveckling av näringsliv och besöksnäring i Hässleholms 
kommun samt Nordöstra Skåne föreslås att den vakanta styrelseplatsen återbesätts 
av Hässleholms kommun. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Kristianstads Sparbank, 
Länsförsäkringar Kristianstad, Bromölla kommun, Osby kommun, Perstorps 
kommun samt Östra Göinge kommun anslog år 2000 medel för bildandet av 
Stiftelsen för Regional Utveckling genom Högskolan Kristianstad (RUTH).  

Stiftelsen RUTH är en samlande kraft för företagare, forskare och samhälls-
företrädare för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne Nordost. Det över-
gripande målet för RUTH är att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen genom att 
initiera och stödja samverkans- och förstudier och utvecklingsprojekt mellan 
näringsliv, högskola och kommun. En viktig uppgift för stiftelsen är att stötta med 
kunskap och finansiering tidigt i processer för utveckling av nya koncept. 

Hässleholms 
kommun 
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Stiftelsen RUTH samarbetar med befintliga organisationer för regional utveckling 
som Skåne Nordost och Krinova Incubator & Science Park. Vid bildandet av 
Stiftelsen beslutades år 2000 att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och fem 
suppleanter enligt följande:  

− Högskolan Kristianstad utser årligen en ledamot (ordförande) och en 
suppleant till styrelsen. 

− Kristianstads Sparbank utser två ledamöter till styrelsen. Länsförsäkringar 
Kristianstad utser en suppleant.  

− Kristianstads kommun utser årligen två ledamöter och en suppleant till 
styrelsen.   

− Hässleholms kommun utser en ledamot och en suppleant till styrelsen.  
− Bromölla kommun, Osby kommun, Perstorps kommun samt Östra 

Göinge kommun utser gemensamt årligen en ledamot och en suppleant 
till styrelsen. 

 
Styrelsen sammanträder 4 gånger per år.   Ledamöterna från kommunerna är och 
har varit näringslivs-/tillväxtchef från respektive kommun. Verksamhetsledaren 
för EU-kontoret Skåne Nordost är sekreterare för styrelsen. 
 
Vid styrelsemöte i Skåne Nordost i oktober 2015 beslutades att, mot bakgrund av 
budgetprioriteringar, inte längre gemensamt bidra med finansiering till Stiftelsen 
RUTH. Vid samma styrelsemöte togs beslut att rekommendera att de styrelse-
platser som kommunerna haft borde avstås då Skåne Nordost dragit sig ur som 
finansiär. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2016 beslutades att 
Hässleholms kommun skulle avstå från sin styrelseplats (2016/181 105). Övriga 
kommuner har valt att fortsätta att ingå i Stiftelsen RUTHs styrelse. 

Länsstyrelsen Skåne har under 2021 rekommenderat Stiftelsen RUTH att tillsätta 
styrelseplatsen då en styrelse med enbart sex ledamöter är ett jämnt antal och kan 
vara problematiskt. Sedan Hässleholms kommun lämnade sin styrelseplats har 
denna varit vakant. Styrelsen för Stiftelsen RUTH har mot denna bakgrund under 
hösten 2021 ställt en förfrågan till Hässleholms kommun om att åter tillsätta 
styrelseplatsen. För Hässleholms kommun ger en styrelseplats möjlighet till 
inflytande som kan gynna företagsamhet och näringsliv i kommunen. En 
styrelseplats medför inget finansieringskrav för Stiftelsen RUTHs verksamhet. 

Stiftelsen RUTHs finansiärer är idag Region Skåne, Högskolan Kristianstad, 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad samt Sparbanksstiftelsen 1860. De enskilda 
kommunerna bidrar inte med någon finansiering. Stiftelsen arbetar med två 
fokusområden för insatser med RUTHs utvecklingsmedel: 

• Rekrytering för stärkt entreprenörskap och företagande  

• Mat & Turism 
 

Med syfte att stärka och bidra till förutsättningar för utveckling av närinsliv och 
besöksnäring i Hässleholms kommun samt Nordöstra Skåne föreslås att den 
vakanta styrelseplatsen återbesätts. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås 
därför att Kommunstyrelsen tar beslut om att Hässleholms kommun tillsätter 
styrelseplatsen i stiftelsen RUTH. Vidare att beslut tas att Kommundirektören ges 
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i uppdrag att meddela Stiftelsen RUTH att Hässleholms kommun önskar tillsätta 
den vakanta styrelseplatsen i Stiftelsen RUTH. 

 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt 

 

Bilagor  

 

Sändlista: 

Stiftelsen RUTH 

Tillväxtavdelningen  
 

 

 

Stefan Larsson  Bengt-Arne Persson 

Tillväxtchef   Kommundirektör 



H·· ssleholms 
kornmun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Beslutsunderlag överlämnande av arkivbestånd Alf 
Oredssons 
Dnr: KLF 2021/844 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
överlämnandet av det enskilda arkivet "Alf Oredssons inventering av floran i Norra 
Sandby och Matteröds socknar" till Biologiska museet vid Lunds universitet, efter 
framställan av Torbjörn Tyler, museiintendent för Botaniska samlingarna på 
Biologiska museet vid Lunds universitet. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunarkivet förvaras en del enskilda arkiv som på olika sätt har koppling till 
det geografiska område som idag utgör Hässleholms kommun, men som saknar 
direkt koppling till Hässleholms kommuns verksamhet, vilket också gäller 
arkivbeståndet "Alf Oredssons inventering av floran i Norra Sandby och Matteröds 
socknar". 

Det finns ett undantag från offentlighetsprincipen för denna typ av material i 
tryckfrihetsförordningen: "Som allmän handling anses ej [ ... ] tryckt skrift, ljud- eller 
bildupptagning eller annan handling som ingår i bibliotek eller som från enskild har 
tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och 
studieändamål eller privata brev, skrifter eller upptagningar som eljest ha 
överlämnats till myndighet uteslutande för ändamål som nu angivits" (TF 2 kap 2 
§). Detta innebär att de enskilda arkiven som förvaras i Hässleholms kommun inte 
ingår i kommunens arkiv och inte heller är allmänna handlingar. 

Alf Oredsson var anställd vid Lunds universitet och har utfört inventeringen som 
en del av sitt forskningsarbete. Material från andra platser finns redan hos 
Biologiska museet vid Lunds universitet och museet har därför gjort en framställan 
om att få ta över också det arkivbestånd som hittills förvarats hos Hässleholms 
kommun. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Arkivbeståndet "Alf Oredssons inventering av floran i Norra Sandby och Matteröds 
socknar" kommer inte längre att vara tillgängligt hos Hässleholms kommunarkiv, 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

men kommer i stället att tillgängliggöras för forskare och allmänhet vid Biologiska 
museet vid Lunds universitet. 

Arkivbeståndet har tidigare varit utlånat till Biologiska museet vid Lunds universitet 
i studiesyfte och eftersom beståndet genom överföringen sammanförs med andra, 
liknande inventeringar ökar arkivbeståndets värde för forskning vid en 
överflyttning. 

Det rör sig om ett litet arkivbestånd om två volymer som inte bedöms som mycket 
efterfrågat av allmänheten. 

Sänt till: 
Kommunarkivet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2021-11-30 KLF 2021/844 

   

  
Handläggare 
Arkivarie Malin Nävelsö 
Kansliavdelningen 
 
malin.navelso@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Beslutsunderlag överlämnande av arkivbestånd Alf 
Oredssons 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
överlämnandet av det enskilda arkivet ”Alf Oredssons inventering av floran i Norra 
Sandby och Matteröds socknar” till Biologiska museet vid Lunds universitet, efter 
framställan av Torbjörn Tyler, museiintendent för Botaniska samlingarna på 
Biologiska museet vid Lunds universitet. 

 

 

Beskrivning av ärendet 

I kommunarkivet förvaras en del enskilda arkiv som på olika sätt har koppling till 
det geografiska område som idag utgör Hässleholms kommun, men som saknar 
direkt koppling till Hässleholms kommuns verksamhet, vilket också gäller 
arkivbeståndet ”Alf Oredssons inventering av floran i Norra Sandby och Matteröds 
socknar”.  

Det finns ett undantag från offentlighetsprincipen för denna typ av material i 
tryckfrihetsförordningen: ”Som allmän handling anses ej […] tryckt skrift, ljud- eller 
bildupptagning eller annan handling som ingår i bibliotek eller som från enskild har 
tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och 
studieändamål eller privata brev, skrifter eller upptagningar som eljest ha 
överlämnats till myndighet uteslutande för ändamål som nu angivits” (TF 2 kap 2 
§). Detta innebär att de enskilda arkiven som förvaras i Hässleholms kommun inte 
ingår i kommunens arkiv och inte heller är allmänna handlingar. 

Alf Oredsson var anställd vid Lunds universitet och har utfört inventeringen som 
en del av sitt forskningsarbete. Material från andra platser finns redan hos 
Biologiska museet vid Lunds universitet och museet har därför gjort en framställan 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

om att få ta över också det arkivbestånd som hittills förvarats hos Hässleholms 
kommun. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Arkivbeståndet ”Alf Oredssons inventering av floran i Norra Sandby och Matteröds 
socknar” kommer inte längre att vara tillgängligt hos Hässleholms kommunarkiv, 
men kommer i stället att tillgängliggöras för forskare och allmänhet vid Biologiska 
museet vid Lunds universitet. 

Arkivbeståndet har tidigare varit utlånat till Biologiska museet vid Lunds universitet 
i studiesyfte och eftersom beståndet genom överföringen sammanförs med andra, 
liknande inventeringar ökar arkivbeståndets värde för forskning vid en 
överflyttning.  

Det rör sig om ett litet arkivbestånd om två volymer som inte bedöms som mycket 
efterfrågat av allmänheten. 

Barnperspektivet  

Ej tillämpligt. 

Miljökonsekvenser  

Ej tillämpligt. 

Facklig samverkan 

Ej tillämpligt. 

Ekonomiska konsekvenser 

En överflyttning av detta arkivbestånd får inga ekonomiska konsekvenser för 
kommunarkivets verksamhet. 

 

Bilagor 

Framställan om övertag av arkivbestånd Alf Oredsson från museiintendent 
Torbjörn Tyler, biologiska museet vid Lunds universitet. 

 

 

Sändlista: 

Skriv texten här 
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Kansliavdelningen 

 

Malin Nävelsö 

Arkivarie 

  



Framställan om övertag av arkivbestånd 

Framställan från: Biologiska Museet (del av Biologiska institutionen), Lunds Universitet 

Framställan till: Hässleholms kommunarkiv 

Arkivbildare: 906 (se bilagd kopia av arkivbildarkort) 

Arkivbestånd: Alf Oredssons inventering av floran i Norra Sandby och Matteröds socknar. 

Arkivbeståndet utgör enskilt/offentligt arkiv: Enskilt. 

Skäl till önskemål att ta över arkivbeståndet: 

Alf Oredsson (1938-2010) som deponerat berörda handlingar i Hässleholms kommunarkiv 
var större delen av sitt liv verksam som lektor vid Botaniska Museet och dåvarande 
Institutionen för systematisk botanik vid Lunds Universitet och i Museets arkiv finns sedan 
tidigare större mängder handlingar och forskningsmaterial som deponerats där av Alf eller 
som Museet räddat ur Alfs kvarlåtenskap. Likaså finns relevant dokumentation från Alfs 
forskargäming i Lunds Botaniska Förenings arkiv vilket i dag är samlokaliserat med 
Botaniska Museet på ArkivCentrum Syd. 
De handlingar som deponerats i Hässleholms kommunarkiv utgör dokumentation och resultat 
av de botaniska undersökningar som Alf utförde i Matteröd och Norra Sandby socknar kring 
år 1960. Dessa undersökningar upprepades av Alf på 1990-talet för att kunna studera 
förändringar i miljö och flora och dokumentation av dessa senare undersökningar finns i 
Botaniska Museets arkiv. En ytterligare upprepning av samma undersökningar genomfördes 
2021 som ett studentprojekt vid Lunds Universitet och fler upprepningar kan bli aktuella i 
framtiden som ett led i nationell och regional miljöövervakning. Den som i framtiden vill 
upprepa undersökningarna kommer att behöva tillgång till all dokumentation från Alfs 
undersökningar och en samlokalisering av alla relevanta arkivhandlingar vid Botaniska 
Museet är därför önskvärd. 

Arkivbeståndet kommer att förvaras hos: Botaniska Museet, i lokaler på Arkivcentrum Syd, 
Porfyrvägen 20, 22478 Lund; Postadress: Box 117,221 00 Lund. 

Arkivbeståndet kommer att lämnas till arkivmyndigheten Lunds Universitetsbibliotek för 
slutarkivering om verksamheten Biologiska Museet som önskar att ta över arkivbeståndet 
enligt ovan upphör eller av andra skäl inte längre kan förvara och förvalta arkivbeståndet. 

Arkivbeståndet kommer att vara tillgängligt för: forskare och allmänhet efter förfrågan. 

~~-'--
Torbjörn Tyler, museiintendent 

2021-11-23 
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Granskningsyttrande över regionplan för Skåne 
Dnr: KLF 2021/200 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 
granskningsyttrandet och översända det till Region Skåne senast den 10 februari 
2022. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har beretts tillfålle att yttra sig över granskningsversionen av 
Regionplan för Skåne 2022-2040. Detta yttrande har tagits fram i dialog mellan 
medlemskommunerna inom Skåne Nordost utifrån gemensamma 
ställningstaganden och med hjälp av Hässleholms expertgranskningsgrupp. 

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne 
utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Samrådsperioden för 
Regionplan för Skåne 2022-2040 pågick under perioden 1 december 2020-30 april 
2021. Alla kommuner inom Skåne Nordost har skickat in samrådsyttrande. 

Region Skåne har den 23 september 2021 publicerat en granskningsversion av 
Regionplan för Skåne 2022-2040 (Regionplan). Region Skåne har tagit hänsyn till 
delar av de synpunkter som kommunerna inom Skåne Nordost skickade in i under 
samrådsperioden. Det finns dock ett antal kvarvarande synpunkter från samrådet 
som kommuner inom Skåne Nordost åter vill få beaktade samt synpunkter på 
nytillkomna delarna i Regionplanen sedan samrådet. 

Regionplan ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna 
vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att 
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Planen ska vara vägledande 
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange 
grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för insatser som 
kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för 
insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. 

Hässleholms kommun delar medlemskommunernas inom Skåne Nordosts syn på 
granskningsförslaget och har varit delaktig i arbetet med de gemensamma 
synpunkterna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Utifrån kommunens perspektiv, geografiska läge och storlek har 
Hässleholms kommun, här sammanfattade, följande specifika tillägg: 

• Nyttan med centralt belägna väl integrerade stationer 

• Innovativa kollektivtrafiklösningar både for pendling, rekreation och 
besöksnäring 

• Levande landsbygd, cykeltrafik, destinationsutveckling, kollektivtrafik, 
vägnätets betydelse, barriärer och nya finansiella modeller 

• Grönstruktur, karaktär, gröna noder och potential som besöksnärings
tillväxtmotor i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv 

• Industriområden, gods på lands- och järnväg, godsnod och tågdepåer 

• Avslutande allmänna frågor, önskemål om fortsatt och utökad dialog samt 
information om kommunens pågående ÖP-arbete 

Sammanfattning av Skåne Nordosts gemensamma synpunkter (dessa 
punkter ingår i det underlag för yttrande som Skåne Nordosts styrelse har 
ställt sig bakom): 

• Regionplanen behöver bli mer framåtsyftande angående hur vi vill att Skåne 
ska vara 2040 och 2050. Texten och kartan kopplat till Utblick Skåne 2050 
ligger på en allt for schematisk nivå och behöver utvecklas for att bli både 
mer visionär och mer tydlig. Se text under rubrik Utblick Skåne 2050 samt 
bilaga 2. 

• Regionplanen ska vara vägledande och kan därför inte innehålla krav på 
kommuner samt den behöver stämma överens med de ställningstaganden 
som finns i kommunernas översiktsplaner och kommunernas riktlinjer for 
bostadsforsörjning. Det kommunala självstyret och planmonopolet ska 
tydligt respekteras. 

• Regionplanen behöver vikta buss och tåg lika for att minska den regionala 
obalansen i Skåne. Detta skulle resultera i att alla Skånes olika unika 
områden med deras specifika behov och karaktärer bättre kan komma till 
nytta for invånare och besökare i Skåne. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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• Regionplanen behöver tydligare adressera de mellanregionala 
planeringsfrågorna och de mellanregionala samarbetena. Regionplanen 
behöver mer detaljerat få med perspektivet södra Sverige, med befintliga 
och planerade kopplingar till Blekinge och Kronoberg, samt kopplingen till 
Polen och Baltikum. 

• Regionplanen borde på ett tydligare sätt redovisa att bostads- och 
bebyggelseutvecklingen bör ske i kollektivtrafikstråk och inte enbart i 
strategiska noder samt Regionplanen behöver kompletteras angående 
planerade och framtida kollektivtrafiknoder. 

• Region Skåne behöver revidera kriterierna och klassningen av olika noder så 
att Regionplanen bättre strävar efter en stärkt flerkärnighet i Skåne i 
överensstämmelse med kommunernas översiktliga strategiska planering. 

• Regionplanen har listat besöksmål och grön tillväxtmotor som utestående 
frågor. Destinationsutveckling med dess besöksnäring är en viktig del av 
nordöstra Skånes näringsliv och borde inkluderas i Regionplanen. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Regionplanen är 
vägledande for efterföljande kommunal planering såsom översiktsplaner (ÖP) och 
detaljplaner (DP) . 

Barnperspektivet Regionplanen innefattar barnperspektivet vilket har tydliggjorts i 
granskningshandlingen men planen saknar ungdomsperspektiv (unga vuxna 15-25 
år) och ett socioekonomiskt perspektiv samt i stora delar fortfarande ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och borde väga in även dessa aspekter. 

Miljökonsekvenser Regionplanens process och innehåll regleras i Plan och 
bygglagen. En konsekvensbedömning av planen är obligatoriskt enligt lagen. Det är 
konsekvenser både utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som beskrivs. 
Sist i bilaga 1 finns Skåne Nordosts gemensamma synpunkter på Regionplanens 
konsekvens bedömning. 

Ekonomiska konsekvenser Samhällsutveckling är alltid förknippat med kostnader 
särskilt for kommuner stora till ytan som Hässleholm, samtidigt som ett samhälle 
utan samhällsutveckling skulle dö ut. I yttrandet med bilagor lyfts hur mer regionala 
och statliga ekonomiska satsningar i Hässleholm och hela Skåne Nordost skulle ge 
positiv utveckling i hela Skåne och södra Sverige. 

Granskningssamverkan Granskning och framtagande av underlag till yttrandet på 
Skånenordostnivå har gjort av Skåne Nordosts Regionplanegrupp som består av 
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tjänstepersoner från alla i Skåne Nordosts samarbetsorganisations 
medlemskommuner och har letts av en tjänsteperson från Kristianstad och en från 
Hässleholm dvs av Tillväxtmotorn. Granskningen i Hässleholms kommun har 
utförts av en förvaltningsövergripande experttjänstepersongrupp under ledning av 
samhällsstrategen. 

Sänt till: 
Region Skåne 
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 Kommunstyrelsen 

Handläggare 
   Gertrud Richter 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
Gertrud.Richter@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Nytorget 1 Telefon:    Telefax:    

E-post:  miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    

 

Granskningsyttrande över                                
Regionplan för Skåne 2020–2040  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta gransknings-
yttrandet och översända det till Region Skåne senast den 10 februari 2022. 

 

Sammanfattning  

Hässleholms kommun har beretts tillfälle att yttra sig över granskningsversionen av 
Regionplan för Skåne 2022–2040. Detta yttrande har tagits fram i dialog mellan 
medlemskommunerna inom Skåne Nordost utifrån gemensamma 
ställningstaganden och med hjälp av Hässleholms expertgranskningsgrupp. 

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne 
utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Samrådsperioden för 
Regionplan för Skåne 2022–2040 pågick under perioden 1 december 2020–30 april 
2021. Alla kommuner inom Skåne Nordost har skickat in samrådsyttrande.  

Region Skåne har den 23 september 2021 publicerat en granskningsversion av 
Regionplan för Skåne 2022–2040 (Regionplan). Region Skåne har tagit hänsyn till 
delar av de synpunkter som kommunerna inom Skåne Nordost skickade in i under 
samrådsperioden. Det finns dock ett antal kvarvarande synpunkter från samrådet 
som kommuner inom Skåne Nordost åter vill få beaktade samt synpunkter på 
nytillkomna delarna i Regionplanen sedan samrådet.    

Regionplan ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna 
vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att 
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Planen ska vara vägledande 
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange 
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grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för insatser som 
kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för 
insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. 

Hässleholms kommun delar medlemskommunernas inom Skåne Nordosts syn på 
granskningsförslaget och har varit delaktig i arbetet med de gemensamma 
synpunkterna.  

 

Utifrån kommunens perspektiv, geografiska läge och storlek har 
Hässleholms kommun, här sammanfattade, följande specifika tillägg:  

• Nyttan med centralt belägna väl integrerade stationer 

• Innovativa kollektivtrafiklösningar både för pendling, rekreation och 
besöksnäring  

• Levande landsbygd, cykeltrafik, destinationsutveckling, kollektivtrafik, 
vägnätets betydelse, barriärer och nya finansiella modeller 

• Grönstruktur, karaktär, gröna noder och potential som besöksnärings-
tillväxtmotor i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv 

• Industriområden, gods på lands- och järnväg, godsnod och tågdepåer 

• Avslutande allmänna frågor, önskemål om fortsatt och utökad dialog samt 
information om kommunens pågående ÖP-arbete 

 
 

Sammanfattning av Skåne Nordosts gemensamma synpunkter (dessa 
punkter ingår i det underlag för yttrande som Skåne Nordosts styrelse har 
ställt sig bakom):  

• Regionplanen behöver bli mer framåtsyftande angående hur vi vill att Skåne 
ska vara 2040 och 2050. Texten och kartan kopplat till Utblick Skåne 2050 
ligger på en allt för schematisk nivå och behöver utvecklas för att bli både 
mer visionär och mer tydlig. Se text under rubrik Utblick Skåne 2050 samt 
bilaga 2.   

• Regionplanen ska vara vägledande och kan därför inte innehålla krav på 
kommuner samt den behöver stämma överens med de ställningstaganden 
som finns i kommunernas översiktsplaner och kommunernas riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Det kommunala självstyret och planmonopolet ska 
tydligt respekteras. 
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• Regionplanen behöver vikta buss och tåg lika för att minska den regionala 
obalansen i Skåne. Detta skulle resultera i att alla Skånes olika unika 
områden med deras specifika behov och karaktärer bättre kan komma till 
nytta för invånare och besökare i Skåne. 
 

• Regionplanen behöver tydligare adressera de mellanregionala 
planeringsfrågorna och de mellanregionala samarbetena. Regionplanen 
behöver mer detaljerat få med perspektivet södra Sverige, med befintliga 
och planerade kopplingar till Blekinge och Kronoberg, samt kopplingen till 
Polen och Baltikum. 

• Regionplanen borde på ett tydligare sätt redovisa att bostads- och 
bebyggelseutvecklingen bör ske i kollektivtrafikstråk och inte enbart i 
strategiska noder samt Regionplanen behöver kompletteras angående 
planerade och framtida kollektivtrafiknoder. 

• Region Skåne behöver revidera kriterierna och klassningen av olika noder så 
att Regionplanen bättre strävar efter en stärkt flerkärnighet i Skåne i 
överensstämmelse med kommunernas översiktliga strategiska planering. 

• Regionplanen har listat besöksmål och grön tillväxtmotor som utestående 
frågor. Destinationsutveckling med dess besöksnäring är en viktig del av 
nordöstra Skånes näringsliv och borde inkluderas i Regionplanen.  

 
 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Regionplanen är 
vägledande för efterföljande kommunal planering såsom översiktsplaner (ÖP) och 
detaljplaner (DP). 

Barnperspektivet Regionplanen innefattar barnperspektivet vilket har tydliggjorts i 
granskningshandlingen men planen saknar ungdomsperspektiv (unga vuxna 15–25 
år) och ett socioekonomiskt perspektiv samt i stora delar fortfarande ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och borde väga in även dessa aspekter.  

Miljökonsekvenser Regionplanens process och innehåll regleras i Plan och 
bygglagen. En konsekvensbedömning av planen är obligatoriskt enligt lagen. Det är 
konsekvenser både utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som beskrivs. 
Sist i bilaga 1 finns Skåne Nordosts gemensamma synpunkter på Regionplanens 
konsekvensbedömning.  

Ekonomiska konsekvenser Samhällsutveckling är alltid förknippat med kostnader 
särskilt för kommuner stora till ytan som Hässleholm, samtidigt som ett samhälle 
utan samhällsutveckling skulle dö ut. I yttrandet med bilagor lyfts hur mer regionala 
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och statliga ekonomiska satsningar i Hässleholm och hela Skåne Nordost skulle ge 
positiv utveckling i hela Skåne och södra Sverige. 

Granskningssamverkan Granskning och framtagande av underlag till yttrandet på 
Skånenordostnivå har gjort av Skåne Nordosts Regionplanegrupp som består av 
tjänstepersoner från alla i Skåne Nordosts samarbetsorganisations 
medlemskommuner och har letts av en tjänsteperson från Kristianstad och en från 
Hässleholm dvs av Tillväxtmotorn. Granskningen i Hässleholms kommun har 
utförts av en förvaltningsövergripande experttjänstepersongrupp under ledning av 
samhällsstrategen.  

 

Yttrande över Regionplan för Skånes granskningshandlingar 

 

Hässleholms kommun har beretts tillfälle att yttra sig över granskningsförslaget till 
Regionplan för Skåne 2022–2040. Detta yttrande har framtagits i dialog mellan 
medlemskommunerna i Skåne Nordost. Utöver gemensamma synpunkter har det 
varit upp till respektive kommun inom Skåne Nordost att lägga till egna synpunkter 
i specifika frågor. 

Yttrandet, med tre bilagor, tar sin utgångspunkt utifrån Skåne Nordosts 
medlemskommuners ställningstagande i det bifogande planeringsunderlaget. 
Yttrandet innehåller även kompletterande synpunkter. 

 

Region Skånes frågeställningar i granskningsskedet: 

Region Skåne önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till Regionplanen och 
regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen avser: 

• Regionplan för Skåne 2022–2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i 
de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala 
planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna.  

• Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin 
”Det öppna Skåne 2030”.  

Svar på dessa två frågor finns inkluderat i nedanstående text.  

 

Bakgrund 

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om regional planering 2019 har 
Region Skåne ansvaret för att ta fram en regionplan för Skåne. Regionplanen ska 
vara vägledande för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland 
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annat ange grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för 
insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses 
samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess 
effekter. 

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en samrådshandling som 
ett förslag på en regionplan för Skåne och hur samarbetet kring fysisk planering kan 
vidareutvecklas i Skåne. Region Skåne önskade att alla berörda aktörer inkom med 
synpunkter gällande både innehåll och arbetssätt, för att gemensamt skapa bästa 
möjliga utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna utifrån ett nytt uppdrag i 7 
kap. plan- och bygglagen (2010:900).  Samrådsperioden för Regionplan för Skåne 
2022 - 2040 pågick under perioden 1 december 2020 - 30 april 2021. Alla 
kommuner inom Skåne Nordost har skickat in samrådsyttrande.  

Region Skåne har den 23 september 2021 publicerat en granskningsversion av 
Regionplan för Skåne 2022 - 2040 (Regionplan). Region Skåne har tagit hänsyn till 
delar av de synpunkter som kommunerna inom Skåne Nordost skickade in i under 
samrådsperioden. Det finns dock ett antal kvarvarande synpunkter från samrådet 
som kommuner inom Skåne Nordost åter vill få beaktade samt synpunkter på 
nytillkomna delarna i Regionplanen sedan samrådet.    

 

 

Hässleholms kommuns specifika tillägg utöver nedan gemensamma 

synpunkter från medlemskommunerna i Skåne Nordost 

 

Nyttan med centralt belägna väl integrerade stationer 

Det är bra att Region Skåne nu tydligare i Regionplanen lyfter behovet med centralt 
belägna, väl integrerade stationslägen på de nya stambanorna både i Lund och i 
Hässleholm som en förutsättning. Nyttan med de centralt belägna väl integrerade 
stationslägena behöver lyftas gång på gång eftersom Trafikverket fortfarande har 
externa stationslägen kvar bland sina lokaliseringsalternativ. Hässleholm är en 
järnvägsknutpunkt och har ambitionen att axla en ännu viktigare roll som 
knutpunkt inom järnväg när det gäller nya banor, utbildningar, depåer, 
rangerbangårdar och dylikt.  

Nya spår byggs nu mellan Malmö och Lund och redan 2029 kommer Fehmarn-
bältförbindelsen mellan Danmark och Tyskland att vara klar. Godstrafiken 
förväntas då, enligt Öresundsbron, att öka med 40% och även persontrafiken 
förväntas öka. Detta kommer mycket påtagligt att öka belastningen på Södra 
stambanan. Hela det nya stambanenätet behöver därmed byggas ut för att kunna 
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möta utvecklingen och åstadkomma full effekt och samhällsnytta, här har Region 
Skåne en viktig roll i dialogen med staten. Kvalitativ arkitektur på både utbyggda 
stationer och nya banor kan ge hela Skåne en attraktiv framtidsprofil.  

Viktiga anknytningar i Hässleholm finns från Helsingborg, Kristianstad och 
Blekinge samt Markaryd och i framtiden även från Halmstad. Stråken trafikerar 
grannlänen vilket kräver samverkan, alla stora infrastrukturprojekt behöver hantera 
hela nytto- och resandeperspektivet samt det totala sammanvägda 
samhällsekonomiska perspektivet, i Regionplanen bör framgå att Region Skåne 
behöver spela en huvudroll i detta arbete. 

 

Innovativa kollektivtrafiklösningar både för pendling, rekreation och 
besöksnäring  

I och med att Hässleholm är en stor kommun sett till ytan, och att det i region-
planen presenteras mål gällande färdmedelsfördelning, är det av stor vikt med 
satsningar på kollektivtrafiken. I Regionplanen beskrivs att det kommer att göras 
stora satsningar inom kollektivtrafiken, bl a på "nya koncept" vilket är bra samtidigt 
som nya innovativa satsningar på kollektivtrafik och nya koncept behöver 
skräddarsys och tas fram i samverkan med varje enskild kommuns behov och 
efterfrågan. Kollektivtrafik på landsbygden behöver lyftas särskilt. I och med att 
planen har utblick mot 2050 borde olika visioner kring "nya koncept" få betydligt 
större plats i planen.  

Mobilitetslösningar får inte innebära lägre turtäthet på och neddragningar av 
befintliga linjer. Kollektivtrafiken behöver kontinuerligt främja en ökad 
tillgänglighet för att näringslivet och företag i en kommun som Hässleholm, med 
omfattande landsbygd, inte ska behöva flytta till andra kommuner och närliggande 
regioner för att hitta den arbetskraft den efterfrågar.  

Betydande delar av järnvägarna i Sydsverige har ett väldigt högt kapacitets-
utnyttjande, med enkelspåret på Skånebanan mellan Hässleholm-Kristianstad som 
en av de högst utnyttjade. Hässleholms kommun ser positivt på att Region Skåne 
enträget fortsätter arbetet med att lyfta behovet av stärkt kapacitet på Skånebanan 
mellan Hässleholm och Kristianstad. För Hässleholms kommuns del behöver även 
restiderna på Skånebanan västerut, Hässleholm-Åstorp, förbättras. Hela Skånebanan 
behöver två spår; från Tillväxtmotor till Tillväxtmotor, från den planerade stationen 
i Hässleholm på nya stambanor till den planerade H-H-förbindelsen. Dessa 
ambitioner borde tydliggöras i Regionplanen.  

En stor utmaning med tågtrafiken är att trafiken är dyr och kräver ett stort 
resandeunderlag för att en utveckling med utökat turutbud ska kunna motiveras. 
Den planerade förlängningen av pågatågstrafiken på Markarydsbanan på sträckan 
Hässleholm-Bjärnum-Vittsjö-Markaryd till Halmstad har stor potential att 
möjliggöra för fler reserelationer och därmed öka kollektivtrafikens marknadsandel, 
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vilket borde synliggöras i Regionplanen. En effektiv uppkoppling mot Halmstad 
och Hallands expansiva arbetsmarknadsregion kommer att möjliggöra för en ökad 
tillgänglighet för invånare i Hässleholm att nå fler utbildnings- och arbetstillfällen 
samtidigt som Hässleholms näringsliv också kommer att kunna attrahera ett större 
antal kompetenser från grannlänen till sina verksamheter. Halland utgör en del av 
Greater Copenhagen och ambitioner om hur Regionen vill arbeta för att utveckla 
kopplingarna med dessa län behöver tydliggöras i Regionplanen.  

I första hand behövs bättre turtäthet till Hässleholms befintliga 8 stationer samtidigt 
som Region Skåne i planens utblick 2050 borde framhålla att det i samband med 
kapacitetshöjningarna på järnvägsnätet också bör utredas möjligheter till nya 
stationer i orter längs med järnvägsstråken.  

Regionplanen missar behovet av hållbar transport för rekreationsmöjligheter 
utomhus och aktiviteter kopplat till kultur och natur. Det är viktigt att bredda 
perspektivet och planera för effektivt nyttjande för såväl pendling mellan hem, 
arbete och studier men också för fritid och motion. Samhällsnyttor som folkhälsa 
och hållbara lösningar för miljö och infrastruktur bör synkas för att till exempel 
också bidra till minskad trängsel genom att se till att besökarna kan transportera sig 
till flertalet destinationer och platser. Hållbara lösningar saknas för transporter hela 
vägen fram till besöksmålet. I Hässleholms kommun har inte ens de största 
anläggningarna och strövområden tillgänglig kollektivtrafik hela året och till många 
platser där det finns stor potential till utveckling är kollektivtrafiken 
obefintlig/undermålig. I Finjasjöområdet till exempel finns en myllrande landsbygd 
med flera året-runt-företag som skulle utvecklas betydligt mer med en utökad 
kollektivtrafik, så alla målgrupper kan transportera sig. I Hässleholms ÖP är Vieåns 
dalgång (Vittsjö/Verum/Osby), Hovdala-området samt Ignaberga/Vinslöv 
utpekade som tre utvecklingsområden för besöksnäringen. Med nya satsningarna 
inom både vandring och cykel behövs kopplingar till ett flertal nya noder som är 
viktiga för tillväxten inom besöksnäringen och som möjliggör att besökarna kan 
välja bland flera alternativ, trycket på miljön blir mera jämn över landskapet och vi 
får en rörlighet i området som är till nytta för många samhällsfunktioner. Region 
Skåne och Skånetrafiken behöver vara medvetna om samspelet, stödja och hitta 
innovativa lösningar tillsammans med kommunen och företagen.  

 

Levande landsbygd, cykeltrafik, destinationsutveckling, kollektivtrafik, 
vägnätets betydelse, barriärer och nya finansiella modeller 

Det är positivt att Regionen har lagt till ”Potentiella supercykelvägar” och vill satsa 
på att utveckla dessa för pendling till jobb och utbildning vilket kan ge goda 
synergieffekter på hållbart resande. Hässleholm ser potentialen i supercykelvägar 
och ser gärna en fortsatt utveckling av konceptet inom kommunen och till- och från 
angränsande kommuner.  
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Övriga cykelpendlingsstråk är en utestående fråga i Regionplanen istället hänvisas 
till RTIn samtidigt som ju Regionplanen ska vara ett paraplydokument och visa den 
intresseövergripande helhetsbilden. Finansieringsmodellen för cykelobjekt kommer 
att ändras till att finansieras med 100% statliga medel i stället för 50/50, som det har 
varit tidigare vilket innebär att antalet cykelobjekt kommer minska drastiskt från 80 
objekt till ca 25. Regionen beskriver att det är viktigt att bygga ut och förbättra 
cykelinfrastrukturen, men det blir svårt om antalet cykelobjekt kommer minska. Det 
behövs därmed exempelvis ett helhetstänk i arbetet mellan synkningen av cykelstråk 
för pendling och attraktiva vägar för rekreationscykling som främjar folkhälsan, 
naturupplevelser och besöksnäringen, på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Det 
behöver inte alltid anläggas nya cykelvägar, utan i stället nyttja det befintliga 
vägnätet och göra utvecklingsinsatser för att koppla ihop lämpliga cykelstråk på ett 
trafiksäkert sätt, ta bort barriärer i landskapet och ta fram ett förslag om utvecklad 
skyltning för att göra det enklare för cyklister att orientera sig.  

Som Hässleholm även har fört fram i sitt RTI-remissvar krävs lösningar för att ta 
sig över större trafikerade vägar och järnvägar för att motivera att ta cykeln i stället 
för bilen till jobbet, utbildningen, närmaste badsjö, besöksmål eller strövområde. 
Följande planeringsprincip behöver ändras till "Verka för att inventera och minska 
barriäreffekter från befintliga vägar och järnvägar." Barriärer som skapar hinder i 
Hässleholm är bland annat väg 23. Det bör finnas en samordning av projekt såsom 
planerade faunapassager/ekodukter så att det även omfattar människors behov av 
övergångar exempelvis i höjd med Hästveda planeras för faunapassager men det är 
tveksamt om man tagit höjd för anslutande stigar och mindre vägar på båda sidor 
där vandrare och cyklister kan ta sig fram.  

Regionen beskriver att målbilden har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter och 
när planen är antagen ska den ligga till grund för hur bl a kollektivtrafiken ska 
utvecklas. Målbilden är fortfarande ganska vek "Målen innebär att fler behöver åka 
kollektivt, cykla eller gå" och behöver förtydligas med hur samverkan mellan 
Region, trafikverk och kommuner kan utvecklas för att skapa så goda möjligheter 
som möjligt för att uppnå målen. Kollektivtrafiken är inte utbyggd för att ge 
besöksnäringsföretagen samma möjligheter på landsbygden till exempel nåbarhet till 
Skånska Landskaps strövområden; i Hässleholm Vedema strövområde och 
Möllerödssjön. Stöd- och satsningar gällande kollektivtrafik på landsbygden, både 
till besöksmål, kultur, företag och natur- och strövområden, är extra viktigt i 
geografiskt stora kommuner som Hässleholm. Detta bidrar förutom hållbart 
resande till tillväxt på landsbygden. Bättre tillgänglighet bidrar även till minskad 
trängsel, slitage på naturen och bibehållande av bullerfria områden. Regionplanen 
bör kompletteras med en planeringsprincip: "Förbättra kollektivtrafiken till de 
natur- och friluftsområden som är viktiga för hela regionen." 

Vidare behöver texterna i Regionplanen kring biltrafik på landsbygden nyanseras, 
med el-bilar blir bilen ett betydligt hållbarare alternativ i framtiden men för 
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stadsbor, boende i större orter med kollektivtrafik och i den kollektivtrafiktäta 
västra sidan av Skåne ska bilanvändningen ytterligare minska till förmån för 
kollektivtrafik (cykel och gång) eftersom bilen tar mkt yta i anspråk. Hur ska dessa 
invånare i Skåne som lider mest brist på allemansrättslig rekreativ mark, utan bil, 
kunna nå exempelvis Hässleholm där den åtråvärda allemansrättsliga rekreativa 
vackra naturen finns om inte kollektivtrafiken utökas. Gällande infrastruktur för 
tankning av fossilfria drivmedel behövs det en kraftfull vision och utvecklingsplan, 
inte bara ett nuläge, för att färmedelsfördelningsmålet på landsbygden år 2050 och 
målet om en levande landsbygd ska uppnås.  

 

Grönstruktur, karaktär, gröna noder och potential som besöksnärings-
tillväxtmotor i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv 

Regionplanen har kompletterats med ett nytt avsnitt för Friluftsliv vilket är positivt 
men strukturkartas grönstruktur visar fortfarande inte karaktärsskillnaderna i Skåne 
och Skåne Nordosts, jämför med Skåne sydvästs, större potential gällande 
rekreations- och destinationsutveckling. Region Skåne utgår inte från Skånes 
karaktär där nästan all allemansrättslig mark finns i nordöstra Skåne och att det 
därför är här som det finns bäst förutsättningar för rekreations- och 
destinationsutveckling vilket är en förutsättning för vandring och cykling. För att 
dessa rekreationsmöjligheter ska bli tillgängliga för alla skåningar behöver de 
kollektivtrafikförsörjas.  

Region Skåne har bara tagit med koppling till befintlig skåneled och cykelleder och 
inte till sina egna planerade regionala cykelvägar som kriterium för ”vandrings- och 
cykelnoder” vilket gör att Tyringe och Vinslöv inte är med som sådana noder, vilket 
de borde, och Regionplanen förblir ett nulägesdokument. Region Skåne behöver se 
vilka regionalt intressanta värden och styrkor Hässleholm har (finns beskrivet i ÖP, 
FÖP, Naturvårdsplan med flera översiktliga dokument) och lyfta fram dem som 
noder och kollektivtrafikförsörja dessa och på så sätt ge möjlighet till utveckling av 
destinationsstråk. I Hässleholm finns ett flertal noder som skulle kunna lyftas fram 
som regionalt intressanta ur natur, destinations- och rekreationsutvecklingssynpunkt 
såsom Hovdala, Vieåns dalgång, Vedemaområdet och Lursjöområdet.   

I Regionplanen borde det finnas en ytterligare kategori noder "besöksnoder" och en 
planeringsprincip "Stötta besöksnoder genom att utveckla kollektivtrafik samt binda 
cykel- och vandringsleder till dessa." Det finns ett flertal viktiga noder för 
kommande dragningar av Skåneleden i Hässleholm. Annat än städer borde kunna 
lyftas fram som "tillväxtmotorer" i Regionplanen för att bättre visa hela Skånes 
potential, kvaliteter och möjligheter, till exempel Hovdala med sina bevarandevärda 
natur- och kulturvärden för vandring och destinationsutveckling. Redan nu, och än 
mer med station på nya stambanor, bör Hovdala lyftas som en nationell eller 
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europeisk tillväxtmotor/nod, men grön tillväxtmotor och besöksmål tas enligt 
Region Skåne inte med i denna Regionplan. Detta är särskilt anmärkningsvärt 
eftersom Regionens trendspaning om pandemins inverkan och egna 
besöksnäringsarbete Tourism Matters pekar på att besöksnäringen är på stark 
framväxt. Destinationsutveckling med dess besöksnäring är en viktig del av 
Hässleholms, och därmed Skånes, näringsliv och bör inkluderas i Regionplanen 
redan nu. 

Hässleholm kan bidra med rekreationsmöjligheter och goda livsmiljöer för alla 
skåningar med våra fina natur- och kulturmiljöer. Eftersom Hässleholm med flera 
kommuner är så stora till ytan i förhållande till sin folkmängd behöver Region Skåne 
i Regionplanen lyfta frågor kring nya finansieringsmodeller och samordning för att 
kunna genomföra viktiga långa regionala och mellankommunala stråk såsom 
rekreativa cykelleder och vandringsstråk. Dessa stråk är till för hela Skåne men blir 
särskilt kostsamma för invånarna i geografiskt stora kommuner och särskilt 
kostnadskrävande är att överbrygga barriärer.  

 

Industriområden, gods på lands- och järnväg, godsnod och tågdepåer 

Enligt flera rapporter står nuvarande godstransportsystem i Sverige inför stora 
utmaningar och prognoser visar övergripande på en ökning av godstrafiken över 
bland annat Öresundsbron efter det att Fehmarn Bält-förbindelsen öppnat. 

Genom Skåne går det även en hel del godstransporter från Ystad hamn och de 
lastbilar som ska köra från hamnen vidare norrut, exempelvis till Stockholm, väljer 
väg 13,23 och 117 till E4 i Markaryd för att det är den snabbaste och kortaste 
sträckan. I avsnittet godstransporter i Regionplanen saknas en beskrivning om 
transporter på länsvägar, exempelvis väg 117, trots att vägen är utpekad som "viktigt 
transportinfrastrukturstråk" i kartan "den regionala transportinfrastrukturen". Som 
Hässleholm även har fört fram i sitt RTI-remissvar kör en stor andel lastbilar varje 
dag på länsvägar som går rakt igenom orter som till exempel Bjärnum och Vittsjö. 
Lastbils-chaufförer väljer dessa vägalternativ på grund av att det är snabbaste vägen 
till motorvägarna samt att navigationssystemen hänvisar till dessa vägar. Regionen 
skriver att "det behövs ett regionalt helhetsperspektiv på gods- och logistikfrågor" - 
och därav borde även aspekter gällande trafiksäkerhet och vägvisning få större 
utrymme i Regionplanen.  

Hässleholm har två stora industriområden varav ett redan är kopplat (dock ej 
elektrifierat) och det andra, Hässleholm Nord, är förberett i detaljplan för koppling 
till Södra stambanan. En fråga för att kunna genomföra Regionplanens mål att flytta 
över gods till järnväg är hur kopplingar mellan industriområdena och stambanorna 
ska finansieras. En ny rangerbangård etablerad i Sydsverige har föreslagits av Region 
Skåne för att avlasta Malmö godsbangård. Enligt Swecos analys (2019) finns 
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förutsättningar för Hässleholm som en potentiell kandidat till en placering av en ny 
rangerbangård i Sydsverige. Hässleholm Nord är planerat som en dryport med 20 
ha avsatt till kombiterminal för omlastning av gods mellan väg och järnväg. 
Området borde lyftas i Regionplanen som en viktig potentiell godsnod. I 
Hässleholm har färdigställts en depå för bl a Öresundstågen, här skulle med fördel 
även en depå för de nya tågen på den nya stambanan kunna placeras. Infrastruktur-
satsningar av dessa slag är av nationellt intresse, innebär stora kostnader och tar lång 
tid. Därmed har dessa frågor en given plats i Regionplanen. Region Skåne behöver 
framgent driva och framhäva vikten av att initiera mellankommunala samarbeten 
avseende godstrafik, transport och infrastruktur och dess utmaningar.  

 

Avslutande allmänna frågor, önskemål om fortsatt och utökad dialog samt 
information om kommunens pågående ÖP-arbete 

I konsekvensbeskrivningen anger Region Skåne ett behov av regionala 
lokaliseringsstudier. Varför har den här typ av analyser inte gjorts och varför 
omnämns de inte i huvuddokumentet.  

Arbetet med hållbar energi- och vattenförsörjning är kommun- och 
regionövergripande och här kan Region Skåne gärna ta ännu större ansvar. 
Regionplanen bör exempelvis kompletteras med en ny planeringsprincip: 3.6iiii 
Planera för utökad användning av alternativa vattenresurser. Ett exempel på detta är 
användning av vanligt regnvatten för olika ändamål där man uppnår ett lika gott 
resultat som vid användning av dricksvatten; bevattning, biltvätt och toalett-
spolning. Här finns en stor potential för besparingar som kopplar till delmål 6.4 och 
12.2 i Agenda 2030 om hushållning av vattenresurser. 

Regionplanen får inte inkräkta på kommunens planmonopol och därmed påverka 
länsstyrelsen att upplösa kommunens detaljplaner. Det är mycket viktigt med, och 
Hässleholms kommun ser fram emot, en fortsatt och utökad dialog mellan Region 
Skåne kring Skånes rullande framtidsplanering, både bevarande och utveckling.  
 
Hässleholms kommuns nya Översiktsplan planeras tas upp för antagande våren 
2022 i denna finns det ställningstaganden som Region Skåne behöver beakta i det 
fortsatta arbetet med Regionplanen. 
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Gemensamma synpunkter från medlemskommunerna i Skåne 

Nordost (Skåne Nordosts styrelse ställde sig den 7 december bakom 

nedanstående texter som underlag för kommunernas yttranden) 

 

Generell återkoppling angående Regionplan för Skåne 2022 – 2040  

Region Skåne har reviderat Regionplanen utifrån inkomna samrådsyttrande från 
kommunerna inom Skåne Nordost. Några av synpunkterna har beaktats, några till 
viss del och andra har inte beaktats alls.  

Det är positivt att Region Skåne har listat utestående frågor kopplat till 
Regionplanen, men kommunerna i Skåne Nordost anser att några av de utestående 
frågorna redan borde behandlats i denna regionplan som t.ex. 
bostadsförsörjningsmål, besöksmål/grön tillväxtmotor och cykelpendlingsstråk.   

Det stärker Regionplanen att det nu finns med ett avsnitt om friluftsliv, men 
Regionplanen missar kopplingen mellan friluftsliv och kollektivtrafik, besöksnäring 
samt destinationsutveckling.  

Kommunerna inom Skåne Nordost tycker det är positivt att Region Skåne har tagit 
till sig Skåne Nordosts synpunkter angående att:  

• Regionplanens logik nu har en tydligare röd tråd.  

• Agenda 2030 och klimatutmaningen har tydliggjorts i Regionplanen. 

• Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholms roll i Skånes utveckling har 
tydliggjorts i Regionplanen.  

• Regionplanen har en tydlig ställning för integrerade och centralt placerade 
stationer i Hässleholm och i Lund.  

• Regionplanen har fått ett avsnitt som heter Utblick Skåne 2050, men denna 
ansats behöver förstärkas. Se bilaga 2.  

• Lokala kärnor har bytts ut mot funktionella noder, men kriterierna behöver ses 
över. 

• Solenergi har inkluderats in i fossilfri energiproduktion. 

• Barnperspektivet är inkluderat i Regionplanen på ett tydligare sätt. 
 

 
Kvarvarande synpunkter angående Regionplan för Skåne 2022 – 2040 kopplat 
till tidigare inskickat yttrande inom samrådsprocessen. 

Det kvarstår några viktiga synpunkter från kommunerna i Skåne Nordosts 
samrådssvar som ej fullt ut har blivit besvarade eller inte alls har blivit beaktade. För 
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att Regionplanen ska kunna vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska 
kommunerna behövs ytterligare förtydliganden och kompletteringar i Regionplanen; 
här nedan listade i punktform:  

• Regionplanen behöver bli mer framåtsyftande då den främst består av en 
sammanställning av nuläge och befintlig struktur. 
Enligt Region Skåne ska Regionplanen vara på en övergripande nivå och 
fördjupningar avseende kollektivtrafik och infrastruktur görs i 
Trafikförsörjningsprogram, Region Skånes Persontågstrategi samt Regionala 
Transportinfrastrukturplan. Enligt Region Skåne ska Regionplanen vara 
vägledande för den efterföljande kommunala planeringen. Det står också att om 
Regionplanen ska kunna vara vägledande måste den valda tidshorisonten för 
Regionplanen ta höjd för den fysiska planeringens förutsättningar. Detta uppfylls 
inte ännu av Regionplanen.  
 
Trafikförsörjningsprogrammet som har målår 2030 styr väldigt starkt innehållet i 
Regionplanen. Trots att Regionplanen har målår 2040 med utblick 2050 kommer 
därför inte dokumentet att kunna ge underlag till framtida revideringar av 
Trafikförsörjnings-programmet. Detta skapar ett systemfel i planeringsarbetet 
vilket sedimenterar Skånes utvecklingspotential. Regionplanen behöver stärkas så 
att den kan vara en vägledning till regionala planeringsunderlag när dessa ska 
aktualiseras. För att göra fördjupningar i kommande regionala program och 
planer behöver Regionplanen innehålla framtidsviljeinriktningar samt tydliggöra 
och markera ut på kartor det som redan är planerat och beslutat. Något som nu 
saknas i Regionplanen.  
 
Det är positivt med ”Utblick Skåne 2050”, men det saknas tydliga 
viljeinriktningar i detta nya avsnitt. Om Regionplanen ska bidra till 
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin behöver Regionplanen 
utöver att vara en nulägesbeskrivning även innehålla de viljeinriktningar som 
behövs för att nå Utblick Skåne 2050. Kommunerna inom Skåne Nordosts 
förslag på hur Utblick Skåne 2050 kan utvecklas finns i bilaga 2.  
 

• Regionplanens underlag behöver stämma överens med de 
ställningstaganden som finns i kommunernas befintliga översiktsplaner 
och riktlinjer för bostadsförsörjning. Om Regionplanen bortser från 
ställningstaganden antagna i kommunala översiktsplaner behöver detta 
särskilt anges i planen. 
Det kommunala självstyret och planmonopolet ska tydligt respekteras. Det 
kvarstår fortfarande viljeinriktningar i kommuners översiktsplaner som inte är 
inkluderade i Regionplanen, bl.a. inom ortsutveckling, kollektivtrafik, nya 
naturvårdsreservat, nya cykel- och vandringsleder och destinationsutveckling. 
Om Regionplanen ska ”visa Skånes samlade vilja” måste Regionplanen bättre 
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utgå från kommunernas översiktsplaner. Om Regionplanen inte stämmer 
överens med kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen behöver detta särskilt anges i planen. 
 

• Regionplanens planeringsprinciper kan inte innehålla krav på att 
kommuner ska verkställa och finansiera framtida insatser och åtgärder 
som fastställts utan att kommunerna har ingått i beslutet.  
Det är bra att kraven på kommunerna kopplat till själva planeringsprinciperna är 
borta, men det kvarstår ett antal krav i Regionplanens löpande text. Krav finns 
både i inledningen, planeringsförutsättningarna samt i genomförande avsnitten 
där Regionplanen menar att bl.a. kommunerna ska utföra. Ordet ”ska” kan inte 
användas i Regionplanen kopplat till kommunernas del i ett genomförande. 
Dessa skallkrav behöver bytas ut till innebörden ”ska vara vägledande”. Det är 
viktigt att Regionplanen är vägledande för kommunerna och inte juridiskt 
bindande.  
 

• Regionplanen behöver tydligare verka för att minska den regionala 
obalansen i Skåne. Utveckling och tillväxt ska genomsyra Skånes samtliga 
kommuner, stora som små, oberoende var i Skåne kommunen finns. 
Kommunerna är unika och har behov av olika planeringsprinciper och 
detta behöver förtydligas i Regionplanen.  
I Region Skånes svar på inskickad synpunkt uppges att de funktionella 
sambanden mellan västra och östra Skåne behöver stärkas och att det finns 
trender som pekar på en utveckling mot en större fåkärnighet i Skåne. 
Regionplanen anger ”att människor ska kunna bo och leva i hela Skåne” samt att 
”det finns stora skillnader mellan Skånes olika delar och kommunerna står inför 
olika utmaningar och möjligheter”. Denna ansats och behovet av olika insatser 
och planeringsprinciper kopplat till olika geografiska områdens unika värden 
behöver bättre genomsyra Regionplanen. Regionplanen innehåller inte tydliga 
viljeinriktningar för att nå en bättre balans i Skåne. Ett sömlöst Skåne kräver en 
bättre balans i Skåne.  
 
Kommunerna inom Skåne Nordost håller dock med Region Skåne om att det är 
viktigt att stärka de funktionella sambanden mellan västra och östra Skåne för att 
nå en gemensam lokal marbetsmarknadsregion. Ett dubbelspår mellan 
tillväxtmotorerna Kristianstad + Hässleholm och Helsingborg, med byggstart 
Kristianstad – Hässleholm skulle stärka dessa samband. Sträckan mellan 
Hässleholm och Kristianstad kommer bli en än större flaskhals i den skånska 
infrastrukturen i samband med att en färdigställd ny stambana mellan Malmö 
och Hässleholm avlastar Södra stambanan och möjliggör för fler regionala 
tågavgångar. Därför behöver ett dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad 
prioriteras. För att ytterligare stärka nordöstra Skåne samt Skåne och Blekinge är 
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nästa steg ett dubbelspår från Kristianstad in i Blekinge via Bromölla. 
 

• Regionplanen behöver tydligare visa på hur flerkärnigheten ska bevaras 
och utvecklas. De strategier och principer som föreslås i Regionplanen 
kommer att resultera i att Skåne fortsätter att gå mot en fåkärnighet. Det 
är viktigt att Regionplanen hanterar flerkärnigheten ur ett funktionellt 
synsätt och inte enbart definierar kommunhuvudorter som lokala kärnor.  
Regionplanen behöver vara tydligare i sin ansats angående hur flerkärnigheten i 
Skåne kan stärkas. Region Skånes omarbetning av ortstruktur till begreppen 
strategiska noder är ett bättre sätt att identifiera den funktion som orten har, men 
att standardisera med kriterier baserat på västra Skånes förutsättningar - korta 
avstånd och tät befolkning - skapar en ond cirkel. Standardisering minskar inte 
obalansen i Skåne och beaktar inte heller det unika i Skånes olika geografiska 
områden utan leder till att flest insatser och resurser fortsätter att allokeras till 
tätbefolkade områden i västra Skåne. Vilket resulterar i att ytterligare personer 
flyttar dit eftersom resurserna och insatserna skapar störst utveckling där.  
 
Region Skåne behöver revidera kriterierna och klassningen av olika noder så att 
Regionplanen bättre strävar efter en stärkt flerkärnighet i Skåne som då också 
bättre stämmer överens med kommunernas översiktsplaner och 
bostadsförsörjningsplaner. Kriterierna för de strategiska noderna bör ses över så 
att ortens funktion tydligare ligger till underlag för en klassning. Många orter är 
strategiskt viktiga trots att inte alla kriterier uppfylls för strategisk nod. Mindre 
orter i nordöstra Skåne har samma betydelse för sitt omland som större orter i 
sydvästra Skåne. Utveckling av orterna framgår tydligt i kommunernas strategiska 
dokument. Kommunerna inom Skåne Nordost vill att Region Skåne beaktar 
dessa styrdokument. Mindre orter i nordöstra Skåne har t.ex. serviceanläggningar 
och ett näringsliv som motsvarande orter i västra Skåne inte har. 
Standardiseringen leder till att dessa, för kommunerna, viktiga orter saknas i 
Regionplanen trots att de är utpekande i sin kommuns översiktsplan som en 
strategisk ort för kommande bebyggelseutveckling.  
 
Regionplanen borde på ett tydligare sätt visa att bostads- och 
bebyggleseutveckling både kan ske i kollektivtrafikstråk och i strategiska noder. 
Detta betyder att Region Skåne tydligare behöver få in det lokala vägnätet 
betydelse in i Regionplanen.  
 

• Regionplanen behöver tydligare ge stöd i mellanregionala 
planeringsfrågor. Fler kartor i Regionplanen behöver hantera 
planeringsfrågor som sträcker sig utanför Skånes gränser annars 
begränsas utvecklingen för kommuner i nordöstra Skåne som har 
potential att bli ett nav i en större utbildnings- och arbetsmarknadsregion 
inom södra Sverige.  
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Regionplanen anger att ”den fysiska planeringen måste se utanför Skånes 
geografiska gränser och att samarbetet med våra grannregioner, i och utanför 
Sverige, blir allt viktigare”. Flera kommuner i Skåne gränsar till ett annat län eller 
till ett annat land. Kommunal översiktsplanering inkluderar mellankommunala 
frågor över länsgränser och då borde Regionplanen tydligare inkludera mellan-
regionala frågor. Samverkan angående mellanregional infrastruktur-utveckling 
mellan Region Skåne och angränsande regionala motsvarigheter är av allra största 
betydelse så att gemensamma prioriteringar inkluderas gällande infrastruktur-
utvecklingen i hela Skåne och södra Sverige.  
 
Kartorna i Regionplanen visar nu tydligare kopplingar österut och norrut. Dock 
bör de mellanregionala planeringsfrågorna ytterligare tydliggöras och prioriteras i 
text och kartor. I Utblick Skåne 2050 pekas fortfarande samverkan inom 
Öresundsregionen och med Greater Copenhagen specifikt ut medan Region-
samverkan Sydsverige inte nämns alls.  När det gäller pendlingen över region-
gränser visas dessa i kartan, men nämns inte i texten.  
 
Regionplanen bör peka ut strategiska frågor som Region Skåne behöver 
adressera kopplat till samverkan med Blekinge län och Kronobergs län. Att 
stärka de funktionella sambanden mellan Skåne och Blekinge är både av vikt för 
nordöstra Skånes utveckling samt hela Skånes utveckling. Kopplat till ny 
stambana planeras även för storregionala persontrafiktåg från Malmö till 
Karlskrona. Här behövs först dubbelspår Hässleholm till Kristianstad, men det 
behövs redan nu en diskussion inom Region Skåne angående ett fortsatt 
dubbelspår mellan Kristianstad och Karlskrona.  
 
Regionplanen behöver tydligare ta ställning till Sydostlänken och dess 
kommande betydelse för näringslivet i regionen, både angående kompetens-
försörjning av näringslivet via persontågstrafik och för transport av gods. Att 
Sydostlänken möjliggör persontågstrafik mellan Blekinge, Småland och Skåne via 
nya tågstationer nämns inte i Regionplanen trots att det i gällande RTI står att 
det planeras för en station i Lönsboda. Sydostlänken nämns inte heller under 
kapitlet ”2.3 Gränsöverskridande transporter”. En analys angående Sydost-
länkens påverkan på flödet av godstrafik på Södra stambanan borde ingå i 
Regionplanen.  
 

• Regionplanen behandlar för lite perspektivet södra Sverige. Det saknas 
utvecklingsfrågor mot bl.a. Blekinge och Kronoberg. Exempelvis saknas 
en tydlig koppling till Älmhults kommun som har ett gemensamt 
arbetsmarknadsområde med Osby kommun. Ett arbetsmarknadsområde 
som via en förbättrad infrastruktur och en förstärkt kollektivtrafik kan 
komma att ingå i arbetsmarknadsområdet Kristianstad – Hässleholm. Mer 
i detalj ansåg Skåne Nordosts kommuner i samrådet att planerade järnvägar bör markeras i 
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kartan, exempelvis Sydostlänken. Samtliga kommuner i Skåne Nordost påpekar att Åhus 
hamn och Karlshamns hamn samt deras farleder saknas i kartan. Objekt som finns med i 
Skånebilden bör redovisas som viktiga satsningar i text och markeras i kartan. Exempelvis 
dubbelspår Hässleholm-Kristianstad, Sydostlänken, Europaväg 22, Riksväg 19, Riksväg 13 
och Tvärleden. 
Det är positivt att Regionplanen nu tydligare innehåller perspektivet södra 
Sverige genom att även Regionsamverkan Sydsverige, där regionerna i södra 
Sverige samverkar inom infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad 
och kompetensförsörjning, finns med i delar av Regionplanen. Det saknas dock 
en beskrivning av Region Skånes roll i denna samverkan i genomförandedelen i 
Regionplanen.  
 
Kartan, Lokala arbetsmarknadsregioner, visar tydligt på behovet av mer 
infrastruktur där buss och tåg viktas lika samt en stärkt kollektivtrafik till, från 
och inom nordöstra Skåne för att skapa ett sömlöst Skåne. Kollektivtrafiken 
behöver fortsätta att stärkas mellan Skånes större orter.  
 
Det saknas fortfarande utvecklingsfrågor mot bl.a. Blekinge och Kronoberg. 
Exempelvis saknas en tydlig koppling till Älmhults kommun som har ett 
gemensamt arbetsmarknadsområde med Osby kommun, men även till 
Karlshamn och dess hamn samt Olofström. En ny stambana kommer att 
resultera i storregionala tåg från Malmö till Karlskrona vilket inte nämns i 
Regionplanen. Sydostlänken saknas på flertalet av kartorna och nya tågstationer 
på sträckningen nämns inte trots att det i gällande RTI står att det planeras för en 
station i Lönsboda. Åhus hamn och Karlshamns hamn respektive deras farleder 
är fortfarande inte fullt ut markerade på kartorna. Behovet av en fullt utbyggd 
E22 är inte heller angivet i Regionplanen.  
 

• Regionplanen behöver tydligt ta ställning hur Skåne ska möta och ta del 
av den utvecklingen som kommer att ske i Baltikum och Polen. Mer i detalj 
ansåg Skåne Nordosts kommuner i samrådet att i planeringsprincipen ”Stärk tillgängligheten 
för gränsöverskridande persontransporter” (sida 66) saknades planering angående transporter 
österut vidare till Polen och Baltikum. 
Det är positivt att kartor nu mer inkluderar angränsade regioner till Skåne även 
norrut och österut. Sydostlänken kommer att förbättra villkoren för godstrafik 
till och från Blekinges hamnar i Karlshamn och i Karlskrona; från hela Sverige 
mot östra Europa och Asien. Denna satsning som skapar en förbindelse mellan 
Södra stambanan och Blekinge kustbana kommer att påverka flödet av gods 
inom Skåne då Karlshamns hamn kommer att bli mer tillgänglig för godsflöden 
via järnväg. Regionplanen behöver tydligare adressera samhällsplanering kopplat 
till ökad samverkan med Polen och Baltikum när Sydostlänken är färdigbyggd.  
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• Regionplanen behöver tydligt ta ställning till att stopp kopplat till 
regionala stråk med buss får en central placering för att göra det möjligt 
för fler att åka kollektivt.  
Region Skåne har svarat att central placering av stopp kopplat till regionala stråk 
med buss inte ligger på en strukturell och principiell nivå. Kommunerna i Skåne 
Nordost anser fortfarande att centralt placerade stationer och hållplatser i 
centralorter ligger på en strukturell och principiell nivå.  
 

• Regionplanen behöver vikta tåg- och busstrafik lika eftersom båda 
trafikslagen är viktiga för pendlingen i Skåne och de kompletterar 
varandra i resandet i de skånska kommunerna. I regionplanen finns det en 
tydlig obalans i text och kartor mellan tåg och buss. Regionplanen 
behöver korrigeras så att buss- och tågperspektivet hanteras lika, både i 
text och i kartor.  
Det är viktigt att tåg och buss viktas lika i Regionplanen. Denna viktning har inte 
förbättrats i granskningsversionen av Regionplanen. Ort med färre än 400 
invånare räknas som kollektivtrafiknod eftersom orten har ett tågstopp, men inte 
orter med över 1 000 invånare som har ett busstopp via Skåneexpressen eller 
Superbusslinjer. Skåneexpressen och Superbusslinjer måste likställas med Pågatåg 
i Regionplanen. Det tredje kriteriet bör inkludera både Pågatåg, Skåneexpressen 
och Superbusslinjer. 
 

• Regionplanen behöver förstärkas angående planeringsprinciper som 
direkt stödjer en stark landsbygdsutveckling i Skåne.  
Regionplanen anger att utveckling av arbetsplatser, bostäder och handel främst 
ska ske i kollektivtrafiknära lägen. Detta kan inte begränsa utvecklingen i andra 
lägen utpekade av kommunerna som idag inte har en koppling till kollektivtrafik. 
Kollektivtrafiken behöver kunna anpassas efter kommunernas 
bebyggelseutveckling i hela Skåne, stad som land. 
 
När det gäller kollektivtrafiknära lägen borde tågstationer och busshållplatser 
viktas lika. Detta sker inte av Region Skåne eftersom begreppet 
kollektivtrafiknära område är större runt en tågstation än runt en busstation.  
 
När det gäller redovisning av kollektivtrafik kan inte enbart hållplatser kopplat 
till reguljära busslinjer räknas. Även anropsstyrd busstrafik är en del av 
kollektivtrafiken och borde synas på kartor. Begreppet kollektivtrafiknära lägen 
behöver utvecklas, både baserat på den anropsstyrda trafiken, nya innovativa 
kollektivtrafiklösningar och den ökade användningen av el-cykel. Om hänsyn tas 
angående detta blir fler alternativt större områden kollektivtrafiknära.  
 

• Regionplanen behöver förstärkas angående destinationsutveckling, bl.a. 
behöver kollektivtrafiken utvecklas och tillgängliggöras för Skånes 
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besökare.  
Region Skåne anser att besöksmål är en utestående frågan eftersom information 
inte är tillgänglig på regional nivå. Skåne Nordost kommuner anser att Region 
Skåne i samarbete med kommunerna i Skåne kunde ha sammanställt de 
viktigaste besöksmålen via kriterier på samma sätt som Region Skåne har gjort 
angående strategiska noder.  
 
Det bör finnas destinationskartor i en regionplan eftersom det i Skåne finns 
många besöksmål och destinationsstråk som idag inte fullt ut är kopplad till en 
väl utbyggd kollektivtrafik. Att bara rikta in Regionplanen på noder för vandring 
och cykling räcker inte. Regionplanen behöver lista strategiska noder både för 
destinationsutveckling och för natur/friluftsliv. Regionplanen behöver sedan 
sträva efter att koppla samman kollektivtrafiken med dessa besöksmål och 
destinationsstråk.  
 

• Regionplanen har till viss del ett barnperspektiv, men saknar i stora delar 
ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.  
Barnperspektivet fanns med i samrådsversionen och har ytterligare tydliggjorts i 
granskningsversionen, men Regionplanen saknar i stora delar fortfarande ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Enligt Region Skåne har Agenda 2050 
målet om jämställdhet enbart en sekundär koppling till Regionplanen. 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. Statistik bör vara uppdelat på man och kvinna eftersom det 
bl.a. finns skillnader i resmönster mellan könen. När kollektivtrafiken förändras 
kan detta påverka kvinnor mer än män, medan en regionförstoring mer gynnar 
män. Det enda som anges i Regionplanen är ”Genom fysisk planering finns 
möjlighet att tillföra funktioner och kvaliteter till platser som bidrar till 
integration, jämställdhet och som främjar barns utveckling”. De jämställdhets-
politiska målen som antogs 2006 kan förtydligas i Regionplanen samt Region-
planen saknar ansats till analyser angående jämställhet. Regionplanen saknar 
också ett socioekonomiskt perspektiv. Även ungdomsperspektivet (unga vuxna 
15-25 år) bör finnas med i regional planering, men även detta perspektiv saknas i 
Regionplanen.  
 

• Genomgående behöver definitioner och begrepp tydliggöras i såväl 
löpande text som i kartorna och deras legender. Definitioner som används 
i texten till legender behöver överensstämma med den löpande texten. 
Exempel som behöver förtydligas är bl.a. sömlösa Skåne, den flerkärniga 
ortsstrukturen, regionalt, delregionalt, mellanregionalt osv. 
Det är positivt att det nu finns en begreppslista som tydliggör definitioner och 
begrepp i en bilaga till Regionplanen. Dock finns inte de av kommunerna inom 
Skåne Nordost efterfrågande begreppen sömlöst, flerkärnighet, regionalt, 
delregionalt och mellanregionalt samt ord som allmänrättsligt, tillväxtmotor och 
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agglomeration med i begreppslistan. Det saknas legender till ett antal av kartorna 
i PDF-versionen och i Storymaps.  

 
 

Synpunkter angående Regionplan för Skåne 2022 – 2040 kopplat till nytt 
material i granskningshandlingen.  

• Utblick Skåne 2050 
Bilden som schematiskt presenterar Utblick Skåne 2050 ger ingen information 
och har inget syfte. Bilden bör tagas bort. Det behövs istället en bild som 
informerar om ett framtida läge t.ex. inom infrastruktur, kollektivtrafik och 
ortsutveckling. Där det på ett tydligt sätt framgår hur Skåne kan utvecklas när 
man beakta alla unika delar som återfinns inom hela Skåne. Se bilaga 2. 
 

• Region Skånes roll 
Det är positivt att Region Skånes roll i planeringsarbetet och i genomförandet av 
planen har förtydligats. Det saknas dock avsnitt angående Region Skånes roll 
som sjukvårdsaktör angående utvecklingen av sjukvården (sjukhus, vårdcentraler 
och tandvården) samt i en förlängning av sjukvårdsfastigheters placering då detta 
kan resultera i kommande behov av kommunal mark och utbyggnad av regional 
och lokal kollektivtrafik. Även Region Skånes roll och ansvar som 
kollektivtrafikmyndighet kan förtydligas i Regionplanen. Det är däremot positivt 
att Region Skåne vill bli en drivande part angående kunskapsgenerering, dialog 
och samverkan. 
 

• Kriterier 
Kriterierna i utvecklingsinriktningen är otydliga och behöver tydliggöras gällande 
hur urvalet har skett av kriteriet. Det behöver förklaras varför de strategiska 
noderna definieras olika. Det behöver också framgå att kriteriet har tagit hänsyn 
till kommunernas unika förutsättningar. Kriterierna borde ha diskuterats med 
kommunerna i förväg. 

 

• Utestående frågor 
En del av de utestående frågor som finns i Regionplanen anser kommunerna 
inom Skåne Nordost skulle ha behandlats i Regionplanen.  
Besöksmål: Destinationsutveckling och dess besöksnäring är en viktig del av 
Skånes näringsliv och borde inkluderas i Regionplanen. 
Bostadsförsörjningsmål: Enligt Region Skåne ska Regionplanen verka för 
insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses. 
Bostadsförsörjningsmål bör därför inte vara en utestående fråga.  
Cykelpendlingsstråk: Region Skåne har regionala underlag för 
cykelpendlingsstråk kopplat till cykelvägar i RTI och denna information borde 
kunna adderas in i Strukturkartan eller i en av Strukturkartans underkartor.  
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Bilagor 

− Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022-2040 inklusive 
konsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse 
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3
ef73 

− Bilaga 1: Skåne Nordosts utvecklade synpunkter 

− Bilaga 2: Skåne Nordosts förslag angående Utblick Skåne 2050 

− Bilaga 3: Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan 
för Skåne 2022-2040 med tillhörande bilagor 

 

Sändlista: 

Region Skåne 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

Gertrud Richter, samhällsstrateg  

Bengt-Arne Persson, kommundirektör 

    

https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73
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                    Bilaga 1 - granskningsyttrande     
 
 

Bilaga 1: Skåne Nordosts utvecklade synpunkter 
 
Bilaga 1 innehåller utvecklade synpunkter kopplat till de angivna synpunkter som 
kommunerna inom Skåne Nordosts har angett i detta yttrande samt identifierade 
felaktigheter respektive behov av kompletteringar i både text och karta. Bilagan följer 
Regionplanens innehållsförteckning och det finns hänvisningar till Skåne Nordosts 
kunskapsunderlag, Bilaga 3, när detta är relevant.  
 

Inledning 
Krav på kommunerna 
På sidan 4 finns texten ”ska utvecklas” och på sidan 8 upprepas ordet i meningen ”ska 
genomföras”. Dessa skallkrav behöver bytas ut till innebörden ”ska vara vägledande”. På sida 
111 står det ”Att omsätta strategi och kunskap i handlingen faller sedan på de olika 
utvecklingsaktörerna”. Det kan inte åligga olika aktörer att omsätta Regionplanen då aktörer 
inte alltid har haft någon påverkansmöjlighet.  
 
Regionplan för Skånes röda tråd 
Den röda tråden från Utmaning till Planeringsstrategier till Planeringsprinciper till 
Genomförande är bra. Dock är denna röda tråd fortsatt svår att följa i dokumentet eftersom 
respektive del i den röda tråden listas separat och planeringsprinciperna inte hänvisar 
tillbaka till specifik utmaning och planeringsprincip.  

 

Planeringsförutsättningar 
Regionplaneuppdraget 
Regionplanen behöver vara ett stöd för kommunerna även i mellanregionala frågor och inte 
enbart i mellankommunala och regionala frågor. Denna synpunkt finns kopplat till många 
texter i Regionplanen. Mellanregionala frågor är av ytterst vikt för regional och kommunal 
planering, främst hos de kommuner som gränsar till andra län och länder. (Skåne Nordosts 
kunskapsunderlag sid 8). 
 
Målbild 
I Regionplanen anges att Region Skåne och kommunerna tillsammans planerar det framtida 
Skåne i mellankommunala och regionala frågor. Här saknas begreppet mellanregionala 
frågor.   
 
Under rubriken Målår står det att Regionplanen ska vara vägledande för den efterföljande 
kommunala planeringen. I den meningen saknas den regionala planeringen. För 
Regionplanen ligger till grund för efterföljande regional planering, inte bara den kommunala 
planeringen, se text under Regionplaneuppdraget sid 8. 
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Mål, Planer och program  
Det vore ett mervärde om år för antagande och målår anges på de regionala dokument som 
listas i bilden på sid 23.  
 
I Regionplanen listas även andra dokument som t.ex. ”Ny rangerbangård i södra Sverige”. 

Status för dessa dokument behöver anges för att veta deras roll kopplat till andra regionala 
dokument. 
 

Utvecklingsinriktning 
Lokal arbetsmarknadsregioner i Skåne 
Kartorna och tabell på sidorna 32 och 33 stämmer i sak, men de ger helt fel signalvärden och 
tar inte hänsyn till att Skåne Nordosts kommuner upptar 36% av Skånes yta (se 
samrådsyttrande bild sid 4). Kartorna i Regionplanen visar tydligt på behovet av en förstärkt 
infrastruktur och kollektivtrafik i nordöstra Skåne för att Skåne ska bilda en gemensam lokal 
arbetsmarknadsregion. Denna koppling till behov av förstärkt infrastruktur behöver komma 
med i texten. 
 
I jämförelse med västra Skåne är nordöstra Skåne mindre tätbefolkat och en stor del av 
befolkningen bor utanför orterna. I Skåne Nordost finns det 47 invånare per km2 medan det i 
hela Skåne finns 125 invånare per km2 (Skåne Nordosts kunskapsunderlag sid 4 och sid 5 
samt bilaga 2). Därför har orter i nordöstra Skåne mer betydelse för sitt omland än 
motsvarande orter i västra Skåne. De till ytan största kommunerna i Skåne, Kristianstad och 
Hässleholm, skapades vid kommunsammanslagningar på 70-talet. De gamla 
kommunhuvudorterna har fortfarande en stor betydelse för sitt omland.  
 
När Region Skåne visar på statistik måste hänsyn tas till kommuner med stor yta annars 
hanteras kommunerna inte baserat på kommunens unika förutsättningar. Det behövs 
ytterligare kartor som visar på hela pendlingen i Skåne och det är också viktigt att 
Regionplanen visar Skåne baserat på utbildnings- och arbetsmarknadsregioner. Detta 
behöver också förklaras i tillhörande text. 
 
Strukturkarta 

 Sydostlänken är inte inritad trots den är med i Nationell Infrastrukturplan 2018-2029. 
 Åhus hamns farleder är inte markerade. 
 Legenden till kartan saknas i PDF-en. 
 Kartans legend i Storymaps anger en markering av potentiella supercykelvägar, men på 

kartan saknas dessa markeringar. Även på sida 53 anges att dessa potentiella supercykel-
vägar ska vara markerade på Strukturkartan.  

 All grönstruktur i sydvästra Skåne verkar vara utpekad, medan kartan endast pekar ut 
delar av grönstrukturen i nordöstra Skåne. 

 
Den flerkärniga ortsstrukturen 
Skåne Nordost bidrar starkt till Skånes flerkärnighet då kommunerna har många tätorter. 
2015 hade t.ex. Kristianstads kommun 25 tätorter medan det samma år enbart fanns sex 
tätorter i Malmö kommun. Regionplanen behöver hantera kommuner utefter kommunens 
unika förutsättningar.   
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Generellt upplevs kriterierna för orter och noder i Regionplanen som otydliga.  

 Det behöver tydliggöras när samtliga av kriterierna måste vara uppfyllda eller om det 
räcker att enbart ett av kriterierna är uppfyllt. Det behöver förklaras varför de strategiska 
noderna definieras olika angående antal kriterierna som behöver uppfyllas.  

 Det saknas en förklaring angående hur kriterierna har valts ut. Det är kommunerna som 
har kunskap  om de unika förutsättningar som en viss ort har. Detta har inte 
Regionplanen tagit hänsyn till. Istället kan andra orter ha fått större betydelse i 
Regionplanen än det som framkommer i kommunernas översiktsplaner. Detta gör att 
vägledningen i den regionala planeringen inte stämmer överens med kommunernas 
strategiska planeringsarbete.  

 
Serviceorter 

 Regionplanen tar inte hänsyn till dagens stora och varierade utbud av service. Exempelvis 
kan postutlämning ske av flera olika aktörer. Leverans till dörr/postlåda via e-handel 
inkluderas t.ex. inte i Regionplanen trots att denna variant av paketutlämning ökar allt 
mer.  
 

Noder för vandring och cykel:  

 I Regionplanen framgår det att: ”Stiftelsen för Skånska landskap förvaltar 19 
strövområden av regional betydelse för friluftslivet”. Dessa borde vara en potential för 
bl.a. vandring, men de syns inte i kartan som ”noder för vandring och cykel”. Vilket är en 
stor brist. Detta är en av anledningarna att kriterierna för ”Noder för vandring och cykel” 
behöver utvecklas. Kriterierna är för snäva och speglar inte hela efterfrågan av vandring 
och cykel, exempelvis för lokalbefolkningen. De kan oftast nå noden på andra sätt än via 
kollektivtrafik.  Därför föreslås att ”Noder för vandring och cykel” utökas med en ny 
kategori där kriterierna ändras eftersom det inte alltid behövs kollektivtrafik, service som 
matbutik, apotek eller övernattning för att ta del av ett aktivt friluftsliv. Detta möjliggör 
även att andra sträckningar av Skåneleden skulle synliggöras för en mångfald av besökare, 
vilket gynnar det rörliga friluftslivet. 
 

 Kriterier kopplat till de nationella och regionala cykellederna bör hanteras lika. Kopplat till 
de planerade regionala cykellederna kommer fler orter att bli noder för vandring och 
cykling. På kartan på sidan 48 kan planerade noder för vandring och cykling markeras i 
anslutning till planerade regionala cykelleder för att få med helheten. 

 
Kollektivtrafiknoder  

 När det gäller kollektivtrafiknoder kan kollektivtrafikutbud vara ett bättre underlag för 
kriterier än enbart tillgången till en tåg eller busstation. Det är ju själva utbudet som visar 
ortens funktion. I Regionplanen slår detta fel t.ex. när det gäller regionbuss kontra 
närtrafik. Regionbuss 554 Kristianstad – Äsphult har 5,5 dubbelturer varav 3,5 är 
beställningstrafik kontra Killhult som har närtrafik med 6,5 dubbelturer. Kollektivtrafiken 
är således bättre i Killhult, men närtrafiken räknas inte in i Region Skånes kategorisering 
av kollektivtrafik.   
 

 På kartan på sid 42 och i texten på sid 44 behöver buss och tåg viktas lika. Det tredje 
kriteriet skapar obalans genom att mindre orter som har en pågatågsstation blir en 
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kollektivtrafiknod, medan större orter som har stationer för Skåneexpressbuss eller 
Superbuss inte klassas som en kollektivtrafiknod. Kriteriet bör ändras till: Orter med 
persontågstrafik, med Skåneexpressbuss eller med Superbusslinje. Degeberga, Everöd och 
Linderöd har klassningen serviceort, men bör även klassas som kollektivtrafiknod 
eftersom dessa orter har stopp för Skåneexpressen. (Skåne Nordosts kunskapsunderlag 
sid 7. 
 

 Regionplanen behöver kompletteras angående planerade och framtida 
kollektivtrafiknoder. 

 
Den regionala grönstrukturen 
Kartan (sid 48) är skev då i princip all grönstruktur i sydvästra Skåne verkar vara utpekad, 
medan kartan endast pekar ut delar av grönstrukturen i nordöstra Skåne. På kartan kan 
planerade noder för vandring och cykling markeras i anslutning till planerade regionala 
cykelleder för att få med helheten. För Skåne Nordost gäller detta orterna Knislinge, Vinslöv 
och Tyringe.  

 
Den regionala transportinfrastrukturen 

 Sydostlänken nämns i texten, men saknas på kartan.  

 Fortsatt utbyggnad av E22 i Skåne bör finnas med både i karta och i text eftersom det är 
en prioriterad satsning inom infrastruktur.   

 Åhus hamns farleder är inte markerade.  

 Supercykelvägar nämns, men behöver också markeras ut på strukturkartan (sid 41) i 
enlighet med text på sidan 53.  

 
Strategiska godsnoder: 
Hässleholm är en viktig knutpunkt för genomgående tåg eftersom flera större stråk möts 
här. Hässleholm Nord ligger strategiskt till i Skåne eftersom den finns i anslutning till Södra 
stambanan och väg 21. Området är detaljplanelagt för tunga och skyddsavståndskrävande 
verksamheter. Om detta område nyttjas har Hässleholm potential att utvecklas till en 
godsnod. 
 
Flygplatser 
Regionplanen behandlar inte behovet av beredskapsflygplatser kopplat till lärdomarna från 
pandemin. Malmö Airport är redan en beredskapsflygplats och Kristianstad-Österlen Airport 
är föreslagen som ytterligare en beredskapsflygplats i Skåne. Eftersom beredskapsflygplatser 
är direkt kopplat till närheten av akut sjukvård borde detta inkluderas in i Regionplanen. 
Utöver hälso- och sjukvårdens behov kommer beredskapssystemet även säkra brandflygets, 
Försvarsmaktens och andra samhällsviktiga flygtransporter på nationell nivå. 
 
Utblick Skåne 2050 
Utblick 2050 kunde vara en mycket viktig del i Regionplanen då den ska beskriva Skånes 
utvecklingsinriktning. Enligt Regionplanen ska Utblick Skåne 2050 grundas på de utmaningar 
som regionplanen identifierat och på en möjlig utveckling för Skåne om regionplanens 
planeringsstrategier genomförs. Kommunerna inom Skåne Nordost anser att Regionplanen 
inte enbart kan utgå från identifierade utmaningar utan det bör föras resonemang om vilka 
av dagens trender som blir år 2050:s vardag. Även angående de utestående frågorna som 
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Regionplanen listar bör det finnas tankegångar i Regionplanen om hur de beaktas i avsnittet 
Utblick Skåne 2050. Beskrivningen bör utvecklas framför allt i texten, men även tillhörande 
karta behöver omarbetas så att utvecklingsinriktningen framgår tydligare än i den nuvarande 
schematiska kartbilden som saknar tillhörande legend och ger betraktaren helt fritt till att 
tolka hur Skåne vill utvecklas till år 2050.  
 
I Utblick Skåne 2050 står det att Skåne fortsatt ska utveckla och stärka samarbetet inom 
Greater Copenhagen och södra Sverige. Tyvärr nämns inte Regionsamverkan Sydsverige i 
Utblick Skåne 2050. När det gäller Regionsamverkan Sydsverige behöver Regionplanen 
förklara vad samarbetet innebär, vilka prioriterade områden som Region Skåne anser är 
viktigast att utveckla och förslag på hur samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige kan 
stärkas fram till år 2050.  
 
Det är bra att det planeras för att Skåne år 2050 är en del i en sammanhållen och integrerad 
storstadsregion. Dock saknas ett resonemang för hur Skånes flerkärnighet, gällande 
centralorter, serviceorter får planeringsförutsättningar för att utvecklas och stärkas. Detta är 
en förutsättning för att få en levande landsbygd och ett sömlöst Skåne! För att få 
serviceorter och övriga betydelsefulla orter att bidra till att hela Skåne ska leva föreslår 
kommunerna inom Skåne Nordost att detta  resonemang inarbetas i denna version av 
Regionplanen eller åtminstone att det i denna version av Regionplanen inkluderas 
framtidstankar om hur strategier och kriterier för några av de utestående frågorna 
exempelvis för Gröna tillväxtmotorer kan utvecklas. Detsamma gäller för besöksmål, det 
finns redan idag ett stort antal besöksmål inom kommunerna i Skåne Nordost som är av 
både internationell, nationell och regional samt lokalt betydelsefulla. För ytkrävande 
verksamhetsområden t.ex. logistikområden, lokalisering och noder krävs långsiktig planering 
därför bör även detta behandlas i nuvarande version av Regionplanen.  
 
Kommunerna inom Skåne Nordost vill återigen uppmärksamma Region Skåne på att det i 
underlaget ”Skåne Nordost planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för Skåne 
2022-2040” finns beskrivet hur Skåne Nordost kan bidra till ”Utblick Skåne 2050”. 
Underlaget är gemensamt framarbetad av Skåne Nordosts kommuner och godkänt av Skåne 
Nordosts styrelse den 10 december 2020. I detta kunskapsunderlag är kommunernas 
översiktliga planering inarbetad. Skåne Nordost vill att detta gemensamt framtagna underlag 
inarbetas i högre grad i denna version av Regionplanen.  
 
För mer detaljerade förslag se Bilaga 2.  

 

Tematiska fördjupningar 
1. Bebyggelseutveckling 
Regionplanen borde på ett tydligare sätt redovisa att bebyggelseutvecklingen bör ske i 

kollektivtrafikstråk och inte enbart i strategiska noder. (Skåne Nordosts kunskapsunderlag 

sid 9). 

1.5 Näringsliv 

Vikten av infrastruktur och kollektivtrafik för näringslivet behöver tydliggöras. Det behövs 

viljeinriktningar angående hur den kommande kompetensförsörjningen ska ske hos 

företagen via större arbetsmarknadsregioner genom en stärkt kollektivtrafik. Bl.a. kommer 
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superbusstråket Åhus-Kristianstad-Östra Göinge-Älmhult kunna resultera i en större skånsk 

lokal arbetsmarknadsregion och då även stödja t.ex. IKEAs kompetensförsörjning via fler 

arbetspendlare från Kristianstads kommun och Östra Göinges kommun.  

 

Skånes strategiska färdplan mot 2030, Tourism matters nämns i Regionplanen under Natur 

och Kultur, men borde inkluderas mer in i hela Regionplanen. För Tourism matters handlar 

inte enbart om näringsliv utan om turismen som en del i samhällsbyggandet och som en del 

av lösningen på moderna utmaningar. Det blir därför skevt att nämna Tourism matters 

enbart under rubriken Natur och Kultur. Turism och besöksnäring skapar synergier och är 

viktiga att ha i åtanke när det gäller bebyggelse, folkhälsa, attraktivitet, 

transportinfrastruktur för att nå natur och kultur, hållbart resande, ekosystemtjänster, 

biologisk mångfald, teknisk och digital infrastruktur etc.  

 Planeringsprincip 1.5 ii – saknas bokstaven s i samman.  

 Planeringsprincip 1.5 ii – ändra till ”Fortsätt möjliggöra en utveckling av besöksnäringen 

genom att UTVECKLA KOLLEKTIVTRAFIKEN SAMT genom att binda samman cykel- och 

vandringsleder TILL DESSA.  

2. Transporter 
Kartan på sida 73 känns både felplacerad och onödig och bör tas bort. Den saknar också en 
legend. De två övriga kartorna på sid 72 räcker för att ge information angående flöden för 
persontransporter och flöden för godstransporter. I stycket angående godstransporter på 
sidan 81 finns en bättre karta. Om kartan ska vara kvar bör den förbättras så att alla hamnar 
i Skåne kommer med liknande hur de listas på legenden till kartan sid 82.  
 
2.1 Hållbart  resande 
Cykelpendlingsstråk är en utestående fråga i Regionplanen. Namngivna cykelobjekt och 
andra cykelvägar som är en del av RTI bör vara med i Regionplanen. Det är viktigt att få med i 
Regionplanen vikten av planering av nya cykelvägar mellan lokala kärnor och noder i 
Regionplanen. 
 

2.2 Kollektivtrafik 
I texten om kollektivtrafiken anges att Region Skånes Trafikförsörjningsprogram identifierar 
regionalt, delregionalt och lokalt viktiga kollektivtrafikstråk. De lokalt viktiga 
kollektivtrafikstråken saknas i kartan vilket leder till att Skånes orter på olika nivåer inte 
kopplas samman. Detta motverkar viljeinriktningen om att stärka flerkärnigheten i Skåne.  
 
Regionplanen behöver också få med de mellanregionala viktiga kollektivtrafikstråk som 
underlag till kommande Trafikförsörjningsprogram. T.ex. stråket mellan Hässleholm och 
Halmstad via Markaryd samt stråket Åhus till Älmhult saknas i Regionplanen (Skåne Nordosts 
kunskapsunderlag sid 7). 
 
I Regionplanen saknas Skåneexpressens roll i utvecklingen av kollektivtrafiken. I 
regionplanen saknas kommande regionala superbusstråk som t.ex. superbusstråket Åhus-
Kristianstad-Östra Göinge-Älmhult. Syftet är en större arbetsmarknadsregion som möjliggör 
såväl delregional som regionöverskridande pendling till regionalt viktiga målpunkter och det 
samlade utbudet av boende, arbetstillfällen, service, natur och kultur. 
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Kvarstående felaktighet från samrådet som inte har beaktats av Region Skåne: 

 Kollektivtrafiken från Kristianstad och norrut går inte först via väg 19 utan går via väg 118 
över Torsebro innan trafiken leds in på väg 19. (Bilaga 2, sid 3, rubrik Kollektivtrafik.) 

Ny identifierad felaktighet: 

 Buss 532 som går mellan Hässleholm – Markaryd via väg 117 saknas på kartan. 
 Det bör förtydligas varför vissa ortsnamn är med och inte andra. 
 
2.4 Godstransporter 

 Hamnarna i Landskrona och Åhus borde nämnas i texten när övriga hamnar listas. De 
borde nämnas för att få ett helhetsperspektiv.  

 När det gäller en kommande rangerbangård i Skåne är det av vikt att en regional 
diskussion genomförs där även kommuner i nordöstra Skåne kan diskuteras som 
potentiella platser. Hässleholm Nord ligger strategiskt till i ett södra Sverige perspektiv 
eftersom den ligger i anslutning till Södra stambanan och till väg 21. Området är 
detaljplanelagt för tunga och skyddsavståndskrävande verksamheter. I Hässleholm finns 
redan en depå för Öresunds-tågen och här skulle med fördel även kunna placera en depå 
för tåg kopplat till Nya stambanan. 

 Sydostlänkens och Nya stambanans påverkan på framtidens godstransporter genom 
Skåne saknas i texten. Kan göras på samma sätt som stycket om Malmö godsbangård. 

 Sydostlänken saknas på kartan där den kan anges som planerad (Skåne Nordosts 
Kunskapsunderlag sid 8 och sid 28). 

 På kartan är det svårt att läsa vad som är ”Betydande järnväg för godstransporter” och 
vad som är ”Betydande jvg för gods, komplement.” Det verkar vara samma markering.  

 Det går gods vidare till Blekinge efter Kristianstad. Detta godsflöde ska markeras ut på 
Blekingebanan på likande sätt som vid andra gränsöverskridande godstransporter.   

 
3. Grönstruktur 
Regionplanen lyfter vikten av den regionala grönstrukturen och dess värde för människan. 
Samtidigt kopplar inte Regionplanen tydligt samman grönstrukturen med kollektivtrafiken 
trots att Regionplanen anger vikten av hållbara transporter. De regionala grönstrukturerna 
kan inte flyttas till kollektivtrafiken utan det är kollektivtrafiken som behöver tillgängliggöra 
grönstrukturerna. Enbart i Utblick Skåne 2050 anges att det ska vara ”enkelt att nå naturen 
genom hållbart  och kollektivt resande”.  
 
Region Skåne anser att besöksmål är en utestående frågan, men kommunerna i Skåne 
Nordost anser att den gröna näringen borde beskrivas i Regionplanen och hanteras i  
planeringsprinciper. (Besöksmål : Skåne Nordosts kunskapsunderlag; rubrik 
Destinationsutveckling och besöksmål sida 18 samt sida 22 i bilaga 7). 
 
3.1 Regionala grönområden och stråk  

 Planeringsprincip 3.1 ii - ändra till ”INVENTERA OCH verka för att minska barriäreffekter 
från befintliga vägar och järnvägar.”  
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3.3 Friluftsliv 
Det finns mycket allemansrättslig mark i nordöstra Skåne och här finns en väl utbyggd 
infrastruktur bestående av leder för vandring, cykling, kanotpaddling och ridning. Här finns 
också tillgång till boende, mat och andra servicefaciliteter. Omfattande investeringar som 
har kommit till genom statliga, regionala och kommunala medel samt insatser i lokalt 
företagande och föreningsliv. Dessa investeringar stärker regionens attraktivitet och ökar 
tillgängligheten till naturen. Regionplanen behöver därför tydliggöra kopplingen mellan 
friluftsliv, besöksnäring och destinationsutveckling.  
 
Behovet av kollektivtrafik kopplat till friluftsliv kan förtydligas. Nordöstra Skånes 
rekreationsområden kan, om det skapas bra kollektivtrafik till dessa områden, ha stor 
betydelse för befolkningen i hela Skåne.  
 
Strategiskt viktiga noder för friluftslivet och besöksnäringen borde klassas som gröna 
rekreativa noder och kan markeras ut på kartor. I nordöstra Skåne finns bland annat Wanås 
Slott, Hovdala Slott Naturområde & Vandringscentrum,  Vieåns dalgång, Biosfärområde 
Kristianstad Vattenrike, Immeln och Fulltofta Strövområde som kan klassas som gröna 
rekreativa noder. 
 
3.4 Regionala vandringsleder- och cykelleder för rekreation och turism  
Det står i Regionplanen att tre regionala cykelleder för rekreation och turism kommer att 
etableras. Sidhänvisning bör ske till sid 48 där dessa planerade regionala cykelleder 
markerats ut på kartan.  
 
De planerade regionala cykellederna borde läggas till i texten där de nationella cykellederna 
listas. Orter kopplat till nationella cykelleder och regionala cykelleder bör hanteras lika. 
Kopplat till de planerade regionala cykellederna kommer fler orter att bli noder för vandring 
och cykling. Tyringe, Vinslöv och Knislinge har klassningen serviceort och kollektivtrafiknod, 
men bör även klassas som planerade nod för vandring och cykling då de kommer ha 
hållplatser kopplat till en planerad regional cykelled.   
 
I samrådsvaret lyfte vi att den planerade banvallsleden för cykling mellan 
Brösarp/Maglehem-Kristianstad-Immeln-Älmhult-Linnés Råshult-Växjö är av regional 
betydelse och bör nämnas i text och markeras ut på kartan på sid 48 (Se Skåne Nordosts 
Kunskapsunderlag sid 31). Denna synpunkt kvarstår. 
 
3.6 Vatten i landskapet 
Avsnittet Vatten i landskapet bör kompletteras med ytterligare en planeringsprincip: 

 Ny planeringsprincip 3.6 iiii Planera för utökad användning av alternativa vattenresurser. 
(Kopplar till delmål 6.4 och 12.2 i Agenda 2030 om hushållning av vattenresurser.)     

 
Teknisk infrastruktur 
Under rubriken teknisk infrastruktur saknas text angående den tekniska infrastruktur som 
behöver byggas för laddning av elbilar. Vilken effekt på bilismens utveckling som 
omställningen från fossildrivna fordon till eldrivna får är idag svårbedömd. Troligen kommer 
antalet fordon vara relativt högt även i framtiden, vilket betyder att standarden på 
väginfrastrukturen hela tiden behöver övervägas vid fördelning av investeringar. En väl 
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fungerande infrastruktur för laddning av elbilar bör ligga på en regional nivå och då 
inkluderas i Regionplanen. Det behövs ett eget avsnitt under denna rubrik. (Skåne Nordosts 
kunskapsunderlag sid 10).  
 
4.1 Energiförsörjning 
Även om solkraften nu är inkluderad in i listan över energislag saknas viljeinriktningar 
angående detta energislag. En viljeinriktning skulle kunna vara att större solcellsanläggningar 
främst ska byggas på offentliga byggnader och verksamhetsbyggnaders tak, på mark som av 
olika anledningar inte kan bebyggas eller på jordbruksmark med lägre produktivitet. 
 

Utestående frågor 
Det är positivt att Region Skåne har listat utestående frågor även om Skåne Nordosts 
kommuner anser att några av de utestående frågorna redan skulle ha behandlats av denna 
regionplan som t.ex. bostadsförsörjningsmål, cykelpendlingsstråk och 
destinationsutveckling. Dessutom är de utestående frågorna svåra att hitta och bör göras 
mer synliga via ett eget avsnitt. Region Skåne borde tydligare koppla de utestående frågorna 
till Utblick Skåne 2050. 
 

Konsekvensbedömning 
Konsekvensbeskrivningen redovisar endast en konsekvens för landsbygden, förslaget med 
utbyggd digital infrastruktur bedöms vara positiv för landsbygden. Regionplanens brist på 
utveckling och viljeinriktning avseende kollektivtrafik utanför järnvägsspåren får till följd att 
en utveckling av orter med  befintliga värden i form av infrastruktur och service utanför 
spårtrafiken inte blir möjliga att utveckla utan konflikt med klimatmålet och detta har stor 
negativ påverkan på utvecklingen i mindre orter med begränsat serviceunderlag. 
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                    Bilaga 2 - granskningsyttrande     
 
 

Bilaga 2: Förslag på utveckling av Utblick Skåne 2050  
 
Regionplanen behöver bli mer framåtsyftande angående hur vi vill att Skåne ska vara 2040 
och 2050. Nu består den främst av en sammanställning av nuläge, redan antagna dokument 
och befintlig struktur. Det är av vikt att det går att skilja på vad som är en beskrivning av 
nuläget, vad som är under planering/beslutat och vad som är framåtsyftande.  
 
1. Nuläget i Skåne är tydligt presenterat i Regionplanen och de synpunkter vi har angående 

kompletteringar kopplat till befintligt nuläge finns angivna i grundyttrandet. 
 

2. När det gäller planerade eller beslutade satsningar finns även dessa delvis i Regionplanen. 
Det fattas insatser och objekt i Regionplanen som redan är planerade eller beslutade. Det 
kvarstår också viljeinriktningar i kommuners översiktsplaner som inte är inkluderade i 
Regionplanen, bl.a. inom ortsutveckling, kollektivtrafik, nya naturvårdsreservat, nya cykel- 
och vandringsleder och destinationsutveckling. Om Regionplanen ska ”visa Skånes 
samlade vilja” måste Regionplanen bättre utgå från kommunernas översiktsplaner. Bl.a. 
saknas: 
 
a) den planerade och beslutade Sydostlänken på ett flertal kartor och i text. Det behövs 
en tydlig analys angående hur detta infrastrukturobjekt kommer att påverka godsflödena 
i Skåne. Att Sydostlänken kommer att möjliggöra persontågstrafik mellan Blekinge, 
Småland och Skåne via  nya tågstationer på sträckningen nämns inte trots att det i 
gällande RTI står att det planeras för en station i Lönsboda. Sydostlänken nämns inte 
heller under kapitlet ”2.3 Gränsöverskridande transporter”. Det är viktigt när nya 
tågstationer skapas att dessa får en central placering med en tydlig koppling till övrig 
transportinfrastruktur.  
 
b) kopplingen mellan de beslutade regionala cykellederna och de orter som kommer att 
bli noder för vandring och cykel. De borde kunna markeras som kommande noder för 
vandring och cykel. 
 
c) en analys angående generell utveckling i Skåne samt påverkan på gods- och 
persontågstrafiken på t.ex. Södra stambanan när en ny stambana mellan Lund och 
Hässleholm är på plats.  
 
d) en analys angåendeutvecklingen i Skåne när en förlängning av Pågatågstrafiken på 
Markarydsbanan på sträckan Hässleholm-Bjärnum-Vittsjö-Markaryd till Halmstad är på 
plats.  
 
e) superbusstråket Åhus-Kristianstad-Östra Göinge-Älmhult och dess påverkan på 
kompetensförsörjningen i regionen. 
 
f) ett nordöstra Skåne perspektiv angående diskussionen angående en kommande 
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rangerbangård i Skåne. T.ex. Hässleholms kommun som ligger strategiskt till i ett södra 
Sverige perspektiv.  
 
g) den planerade banvallsleden för cykling mellan Brösarp/Maglehem-Kristianstad-
Immeln-Älmhult-Linnés Råshult-Växjö som är av regional betydelse och bör nämnas i text 
och markeras ut på kartan på sid 48. 
 

3. Framåtsyftande 
Om Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin 
behöver Regionplanen utöver att vara en nulägesbeskrivning även vara framåtsyftande 
och tydliggöra de viljeinriktningar som behövs för att nå Utblick Skåne 2050.  
 
a) För att göra fördjupningar i kommande regionala program och planer behöver 
Regionplanen innehålla det som redan är planerat och beslutat både i text och på karta. 
 
b) Regionplanen behöver vara tydligare i sin ansats angående hur flerkärnigheten i Skåne 
kan stärkas. 
 
c) Det behövs en analys angående utvecklingen i Skåne när ett dubbelspår mellan 
Kristianstad till Helsingborg, med byggstart Kristianstads – Hässleholm är klart. Det 
behövs redan nu en diskussion angående ett dubbelspår mellan Kristianstad till 
Karlskrona. 
 
d) Regionplanen behöver redan nu diskutera framtida kollektivtrafiknoderna kopplat bl.a. 
till kapacitetshöjningen på järnvägsstråk som Markarydsbanan. 
 
 

Utestående frågor som behöver adresseras i Utblick Skåne 2050 
 
1. Destinationsutveckling med dess besöksnäring är en viktig del av Skånes näringsliv och 

borde inkluderas i Regionplanen. Det finns en möjlighet att skapa en grön tillväxtmotor i 

nordöstra Skåne. Kommunerna i Skåne Nordost anser att Region Skåne i samarbete med 

kommunerna redan hade kunnat ha sammanställt de viktigaste besöksmålen via kriterier 

på samma sätt som Region Skåne har gjort angående strategiska noder. Strategiskt viktiga 

noder för friluftslivet och besöksnäringen borde klassas som gröna rekreativa noder och 

markeras ut på kartor.  

 

2. Region Skåne anser att Regionplanen ska verka för insatser som kan bidra till att det 

långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses. Bostadsförsörjningsmål bör därför inte 

vara en utestående fråga. 

 

3. Namngivna cykelobjekt och andra cykelvägar som är en del av RTI bör vara med i 

Regionplanen. Det är viktigt att få med vikten av planering av cykelpendlingsstråk  mellan 

lokala kärnor och noder in i Regionplanen.  
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1. Inledning 
Syftet med denna handling är att vara ett planerings- och kunskapsunderlag till ett gemensamt 
ställningstagande inom Skåne Nordost inför samrådsremissen kopplat till Regionplanen. Handlingen 
beskriver hur kommunerna inom Skåne Nordost gemensamt kan utvecklas för att även fortsättningsvis 
vara en tillväxt- och utvecklingskraft för Skåne och södra Sverige samt ger en utblick mot Europa och 
Baltikum. Målet är att de viljeinriktningar som återfinns i handlingen även ska återspeglas i 
Regionplanen. Siffror inom parantes hänvisar till referenslistan som finns i sammanställningen över 
bilagor.  

2. Bakgrund  
Samhället är i ständig förändring till följd av hållbarhetsfrågor, globala trender och pågående 
demografiska förändringarna. Nya behov och ny teknologi utvecklar vårt samhälle, påverkar  
invånarnas livsmiljö samt skapar nya mönster och trender i samhället. Var för sig kan dessa 
förändringar vara marginella, men sammantaget och betraktade över en längre tid formar dessa 
mönster och trender utvecklingen i vårt samhälle.  

Den fysiska planering som sker av kommuner är ett av verktygen för att möta trender och utmaningar. 
Kommunernas viljeinriktningar kommer att påverka samhällsutveckling under lång tid framöver. 
Kommunerna ansvarar självständigt för sin översiktsplanering och sin detaljplanering enligt 
kommunernas planmonopol och Region Skåne ansvarar för att en regionplan tas fram. Dialogen mellan 
de skånska kommunerna och Region Skåne är därför avgörande för att Regionplanen ska få en stark 
förankring och bli ett framåtsyftande dokument. Både kommunernas ansvar och Region Skånes ansvar 
är reglerat i Plan- och bygglagen. 

Enligt Region Skåne utgår Regionplanen från dokumentet ”Strategier för Det flerkärniga Skåne” (3) 
som består av strategier för hållbara fysiska strukturer i Skåne. Strategierna kopplar samman det 
regionala utvecklingsarbetet med kommunal översiktsplanering (4-9). Ett av målen för Regionplanen 
måste vara att verka för att minska den regionala obalansen i Skåne. Utveckling och tillväxt ska 
genomsyra Skånes samtliga kommuner, stora som små, oberoende var i Skåne kommunen finns.  

Kommuner och regioner är allt mer beroende av varandra för att skapa en hållbar och balanserad 
utveckling kopplat till mark- och vattenanvändningen. Planering på regional nivå ställer därför höga 
krav på att den måste utgå från ett resonemang som tar hänsyn till både mellankommunala och 
mellanregionala aspekter. Regional samverkan krävs för att se Skåne i ett mellanregionalt 
sammanhang och som ett mångfunktionellt område. Att uppnå ett Skåne i balans förutsätter att 
samhällsplanering görs utifrån ett helhetsperspektiv kopplat till södra Sverige. 

Vision och målbilder för Skåne Nordost 
Styrelsen för Skåne Nordost har antagit ”Skåne Nordost Vision för 2030” (10, Bilaga 1). Visionen 
innebär att Skåne Nordost ska vara ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne, en 
tillväxtmotor i södra Sverige.  De tre målbilderna är a) En dynamisk arbetsmarknad som attraherar 
företag, kompetenser och idéer; b) Innovationsmiljöer och en högskola som bidrar till 
konkurrenskraftiga företag; c) En hög tillgänglighet till arbetsplatser, service och besöksmål via digitala 
tjänster och en väl utbyggd kollektivtrafik. För att nå vision och målbilder har styrelsen beslutat om två 
strategier; ”Strategi för Kompetensförsörjning” och ”Strategi för Innovation och hållbar tillväxt” (11).  

För att Skåne Nordosts Vision 2030 med dess målbilder ska uppnås står kommunerna i nordöstra Skåne 
inför ett antal utmaningar. Det behövs en väl utbyggd infrastruktur för att fler ska ha möjlighet att bo, 
leva och verka i hela nordöstra Skåne. Det behövs en god tillgång till kollektivtrafik med god turtäthet 
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för att både knyta samman stad och landsbygd såväl som för att knyta samman nordöstra Skåne med 
södra Sverige. Ett starkt stad- och landperspektiv har stor betydelse för att utvecklingen i sin helhet 
går i rätt riktning. Genom att möta utmaningarna tillsammans och driva ömsesidiga frågor skapas 
förutsättningar för gemensam viljeinriktning och utveckling.  

Trender och påverkan  
Urbaniseringsgraden ökar allt mer. År 2010 bodde 85% av Sveriges befolkning på 1,3% av landets totala 
yta. Enligt Boverket kommer storstadsregionerna och de större städerna i Sverige fortsätta att växa. 
Det beror inte längre på inflyttning från landsbygden utan på födelseöverskott och inflyttning från 
andra länder. För Sveriges del är folkomflyttningen från land till stad i stort sett avslutad (12). Enligt 
Region Skånes befolkningsprognos 2020 – 2029 kommer Skåne öka sin befolkning från 1 377 827 
invånare 2019 till 1 499 000 invånare år 2029. Det är de större städerna som Malmö, Lund och 
Helsingborg som växer mest och som lockar till sig de unga vuxna. I Skåne sker den största ökningen i 
gruppen 80+ (13). Även mindre orter och landsbygd i närheten av storstadsregionerna kan ha en positiv 
befolknings- och näringslivsutveckling om det finns ett utbud av arbete, utbildningsmöjligheter, kultur 
och service som är tillgängligt med väl fungerande kommunikationer. Konkurrensmedel för mindre 
orter är framför allt närheten till naturområden, en attraktiv och trygg boendemiljö till rimligt pris, 
samt möjlighet till förskola, skola och äldreomsorg av hög kvalitet.  

Den demografiska förändringen med en allt äldre befolkning innebär både möjligheter och utmaningar 
för samhällsutvecklingen. Samtidigt som andelen äldre ökar minskar andelen personer i arbetsför 
ålder. Samhället möter nya utmaningar när färre personer ska försörja allt fler. Att säkerställa ett 
välfärdsutbud på landsbygden i Skåne kan bli en allt viktigare fråga framöver. Enligt Ekonomifakta 
kommer bruttonationalprodukten att minska med mellan 3,5% och 4,5% under 2020 (14). Konjunktur-
förändringar kan komma att påverka kommunernas möjlighet att finansiera välfärden i samma nivå 
som idag. Samhällsplanering och finansieringslösningar behöver möta dessa nya utmaningar. 

Riksdagen har fattat beslutet att verka för ett fossilfritt Sverige till år 2045. För att nå detta mål krävs 
en omvandling av hela samhället och många innovativa insatser på en kort tid. Klimatförändringarna 
som uppstår p.g.a. den globala uppvärmningen påverkar vårt samhälle. Det handlar om höjda 
havsnivåer, översvämningar samt värmeböljor, torka och akut vattenbrist. Slutligen handlar det om 
ekonomiska konsekvenser för samhället. Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) är de viktigaste faktorerna som höjer havsnivån den termiska expansionen (havets utvidgning 
vid uppvärmning) samt smältvatten från glaciärer och de stora landisarna. För Skåne beräknas upp till 
knappt en meters nettohöjning av vattennivån fram till år 2100 (15). Skåne Nordost har ett stort 
kustlandskap som kommer att påverkas av denna havshöjning. Havshöjningen kan leda till risker för 
erosion samt till skador på bland annat bostäder, vägar och annan samhällsviktig verksamhet.  

Den pågående pandemin påverkar många delar av vårt samhälle. T.ex. har resor med kollektivtrafik 
minskat p.g.a. olika begränsningar. Invånare i Skåne har rest vid färre tillfällen bl.a. beroende på ett 
ökat distansarbete och att möten sker online. Det finns en osäkerhet angående hur kollektivresandet 
utvecklas framöver även när påverkan från pandemin har minskats. Ett ändrat beteende hos invånare 
kan komma att kräva en förbättrat digital infrastruktur med fler digitala innovativa lösningar.  

2. Förutsättningar och viljeinriktning  
Skåne Nordost är utbrett sett till ytan (36% av Skånes yta) och det finns en tydlig flerkärnig ortsstruktur. 
I Skåne Nordost finns kvaliteter som inte finns i storstäderna. Här finns en unik och varierad natur, 
många sjöar och långa strandlinjer samt orter med gemenskap och trygghet som är värda att bevara. 
Här finns goda förutsättningar att utveckla fler attraktiva livsmiljöer. Skåne Nordost har 194 608  
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invånare varav 137 892 invånare bor i kommunerna Kristianstad och Hässleholm (SCB, 2019). I 
jämförelse med västra Skåne är nordöstra Skåne mindre tätbefolkat och en stor del av befolkningen 
bor utanför tätorterna. I Skåne Nordost finns det 47 invånare per km2 medan det i hela Skåne finns 125 
invånare per km2 (Bilaga 2). Därför har orter i nordöstra Skåne mer betydelse för sitt omland än 
motsvarande orter i västra Skåne (se ordlista i bilaga). Skåne Nordost anser att en regional definition 
av en ort bör definieras baserat på ortens betydelse för sitt omland och inte enbart baserat på det 
antal invånare som orten har. 

Det geografiska läget för kommunerna i nordöstra Skåne gör att de mellanregionala frågorna är 
speciellt viktiga då Skåne Nordost gränsar till andra regioner. Det handlar t.ex. om att satsningar på 
infrastruktur, kollektivtrafik, destinationsutveckling och näringslivsutveckling gynnas av att den sker i 
samverkan med angränsade kommuner och regioner. Därför är det viktigt att det i Regionplanen 
ingår ställningstaganden som uppmanar till och möjliggöra mellankommunala och mellanregionala 
samarbeten.  

Skåne Nordost - geografiskt läge och relationen med omgivningen 
 

 
Bild 1: Skåne Nordost i norra Europa.  

Skåne Nordost har ett strategiskt fördelaktigt läge som port mellan Skandinavien och Europa samt som 
en del av Öresundsregionen. Här finns nationella samhällsfunktioner som knutpunkt för tåg, flygplats 
och hamn. Att det finns flera nationella samhällsfunktioner inom nordöstra Skåne ger en positiv 
näringslivsutveckling i södra Sverige. Både regionalt, nationellt och internationellt viktiga stråk länkas 
samman i Hässleholm. Det är därför viktigt med ett centralt tågstopp på Nya stambanan (16) i 
Hässleholm för att resandet med Nya stambanan enkelt ska kunna kopplas samman med resandet med 
regionala tåg och bussar mot t.ex. Malmö, Helsingborg, Halmstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona via 
den befintliga infrastruktur som finns på Hässleholm Centralstation. Nya stambanan och dess koppling 
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till Södra stambanan och Skånebanan, med en förlängning till Blekinge Kustbana, i ett centralt läge i 
Hässleholm kommer att möjliggöra både fjärrtåg och storregionala tåg (Bilaga 3). Denna 
infrastruktursatsning kommer att leda till en positiv påverkan på näringslivs- och bostadsutvecklingen 
i hela södra Sverige.  

I Hässleholm finns Sveriges modernaste tågverkstad, Hässleholmsdepån där Öresunds- och Pågatåg 
rengörs, repareras och underhålls. Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar 
och är sydöstra Sveriges största containerhamn med en reguljär linje: Åhus – Bremerhaven - Hamburg. 
Kristianstad Österlen Airport är en regional flygplats med en flyglinje till Stockholm.  

Ett internationellt viktigt huvudstråk mellan Skandinavien, Atlanten, kontinenten och Baltikum 
möjliggör att nordöstra Skåne och Skåne blir ett möjligt nav i norra Europa, där Tillväxtmotorn 
Kristianstad+Hässleholm spelar en avgörande roll. Importhamnarna i Göteborg, Trelleborg och 
Helsingborg länkas samman med Baltikum via Karlshamn och Karlskrona. Stråken från Skandinavien till 
kontinenten utgörs framförallt av Södra stambanan samt E6, E4 och E22. Regionplanen måste därför 
inkludera fysisk planering i samverkan med de regioner som angränsar till Skåne, både norrut och 
österut. 

Arbetsmarknads- och utbildningsregion Skåne Nordost 

 
Bild 2: Skåne Nordost i Södra Sverige och dess flerkärnighet utifrån viktiga stråk 
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Enligt Region Skånes  ”Strategier om Det flerkärniga Skåne” är målet att Skåne ska fungera som en 
gemensam funktionell arbetsmarknadsregion utan märkbara administrativa gränser. Detta 
överensstämmer med viljeinriktningen hos styrelsen för Skåne Nordost som vill se ett utökat 
arbetsmarknadsområde utan gränser så väl inom Skåne som mot andra regioner. Syftet med att skapa 
större arbetsmarknadsområden är att stödja näringslivet konkurrenskraft. Att ge en invånare en ökad 
möjlighet till pendling via bättre infrastruktur och förstärkt kollektivtrafik skapar en bättre 
kompetensförsörjning, ökad sysselsättning och en hållbar tillväxt hos företagen.  

Skåne Nordost bidrar starkt till Skånes flerkärnighet, men p.g.a. brister inom infrastrukturen är Skåne 
uppdelat i flera arbetsmarknadsområden. Detta betyder att arbetsplatser i Skåne inte är tillgängliga 
för hela Skåne befolkning. Idag ingår kommunerna inom Skåne Nordost enligt Statistikmyndighetens 
(SCB) statistik 2018 i tre lokala arbetsmarknadsregioner (17). Dagens brister i infrastruktur och 
kollektivtrafiken hämmar invånare, ibland annat Hörby kommun och Osby kommun, att pendla till och 
från Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm för sin försörjning. Först när dessa hinder är borta kan 
tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm agera som den motor den vill vara för sitt omland.    

Kommunikationerna mot Halland, södra Småland och Blekinge behöver förstärkas, så att den 
flerkärnighet som finns över regiongränserna kan växa sig starkare och stödja näringslivsutvecklingen. 
Det behöver ske en gemensam regional planering med angränsade regioner för att nordöstra Skåne 
ska bli ett nav i en större arbetsmarknadsregion. Mellanregional kollektivtrafik är viktigt för nordöstra 
Skåne eftersom det här finns många som pendlar över regiongränser. T.ex. gäller detta 
gränsöverskridande kollektivtrafik till Älmhult, Markaryd och Olofström. 

Genom att Skånebilden (18), planerade infrastrukturobjekt i Nationell plan för infrastruktur (NTI) (19) 
och Regional Infrastrukturplan (RTI) (20) genomförs samt genom att skapa en förbättrad kollektivtrafik 
i södra Sverige blir det enklare för arbetstagare att pendla till fler arbetsgivare. Detta skapar en större 
arbetsmarknadsregion. Etablering av nya företagsområden bör ske vid kollektivtrafiknoder för att 
underlätta kompetensförsörjningen genom bra pendlingsmöjligheter. För Skåne Nordost är det viktigt 
att beslutad och planerad transportinfrastruktur genomförs och att kollektivtrafik via buss och tåg 
utökas för att underlätta för pendling inom Skåne Nordost, men även till och från angränsande 
regioner. Det är viktigt att den regionala planeringen viktar buss och tåg lika. 

Närheten till lärosäten är god i Skåne Nordost. Inom en radie på cirka 10 mil finns det högskola eller 
universitet på minst sju platser (Kristianstad, Växjö, Karlskrona, Helsingborg, Halmstad, Lund och 
Malmö). I Kristianstad finns både Högskolan Kristianstad och Krinova Incubator and Science Park. 
Högskolan Kristianstad har 14 000 studenter och 500 anställda. Med över 37 000 sökande till 
höstterminen 2020 är Högskolan Kristianstad landets mest sökta högskola (19). Högskolan Kristianstad 
är till stor del en distanshögskola och har många inpendlare. Detta betyder att Högskolan Kristianstad 
kompetensförsörjer arbetsgivare i en stor del av södra Sverige. Krinova, som är en innovationsdrivande 
nod i ett nationellt innovationssystem, definierar utmaningar i samhället och skapar 
innovationsprojekt vilket genererar jobb och tillväxt (22). Det finns ytterligare utbildningsmöjligheter i 
nordöstra Skåne hos folkhögskolor, lantbruksskolor och yrkeshögskolor. 

Infrastruktur och kollektivtrafik ger förutsättningar 
Infrastruktur och kollektivtrafik är strukturbildande för samhällsutvecklingen och är en nödvändighet 
för att stärka tillväxten och nå en ökad hållbarhet i enlighet med Agenda 2030 och de 17 miljömålen. I 
”Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050” anger Region Skåne en riktning för hur 
transportsystemet i Skåne ska utvecklas för att nå gemensamma mål och utvecklas till att bli mer 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Det visar att det är av största vikt att planera mot en 
tydlig riktning samtidigt som samverkan med övrig samhällsplanering sker på ett effektivt sätt (23). Ur 
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ett resandeperspektiv är det viktigt att se helheten i transportsystemet och arbeta med ett tydligt 
stråktänk. Målet är ett bekvämt och snabbt kollektivt resande som inkluderar möjlighet till byte av 
färdmedel samtidigt som antalet byten minimeras. 

För att nordöstra Skåne ska kunna utvecklas efter sina unika förutsättningar i enlighet med Skåne 
Nordost Vision 2030 är det av största vikt att Region Skåne hanterar nordöstra Skånes behov av 
infrastruktur och kollektivtrafik i Regionplanen. Samverkan angående mellanregional 
infrastrukturutveckling mellan Region Skåne och övriga regioner är av allra största betydelse så att 
gemensamma prioriteringar inkluderas gällande infrastrukturutvecklingen i hela Skåne och södra 
Sverige. Regionerna i södra Sverige behöver agera gemensamt för centrala tågstopp på Nya stambanan 
i Lund och Hässleholm. Exempel på ytterligare behov av mellanregional samverkan är t.ex. ökad 
samverkan mellan Skånetrafiken och Blekingetrafiken för att utveckla Blekinge Kustbana (24) som går 
mellan Kristianstad och Karlskrona med tågstopp i Fjälkinge och Bromölla. Infrastruktursatsningar och 
nya tågstopp på Blekinge Kustbana samt en förbättrad samverkan angående biljettsystem är viktiga 
för nordöstra Skåne. Ett annat exempel är den planerade Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn. 
Denna tågsträcka för gods- och persontrafik kommer att ha stor betydelse för näringslivsutvecklingen 
i Osby kommun och resten av södra Sverige. Även Markarydsbanan (25) är viktig med dess trafik mellan 
Hässleholm och Markaryd. Skåne Nordost anser att tågen på sikt ska fortsätta till Göteborg. 

Samarbetet med Danmark behöver fortsätta inom Greater Copenhagen via Trafikcharter, en dansk och 
svensk överenskommelse om prioriteringar i infrastrukturen (26) och Greater Copenhagens 
Cykelhandlingsplan (27). 

  

Bild 3: Skåne Nordost  - Infrastruktur och kollektivtrafik 
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Inom Skåne Nordost finns orter som är av regional betydelse. Dessa orter ligger i utpekade stråk och 
är viktiga för sitt omland på olika sätt. Inom Skåne Nordost definieras orter utifrån fyra olika kategorier 
baserat på deras funktion. Dessa är: 

• Regional tillväxtmotor Kristianstad+Hässleholm (28) 

• Orter i regionala pendlingsstråk  

• Orter nära kollektivtrafik och service  

• Mindre orter och landsbygd 

Den regionala tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är motorn för att skapa en utökad 
arbetsmarknadsregion i södra Sverige samt ökad bostadstillväxt, näringslivsutveckling, service, kultur 
och höjd attraktionskraft för nordöstra Skåne. Orter i regionala pendlingstråk har en central betydelse 
för regional utveckling, både inom och utanför Skånes gränser. Orter nära kollektivtrafik och service  
har en god bostadsutveckling och en etablerad arbetsmarknad samt erbjuder god tillgänglighet till 
kollektivtrafik och annan samhällsservice. Orter och landsbygd har goda möjligheter att utveckla sina 
kvalitéer så att Skånes unika flerkärnighet bibehålls. Landsbygden tillför stora värden i nordöstra 
Skåne, bland annat med sin vackra och rekreativa natur, jord- och skogsbruksnäringar samt 
destinationsutvecklingsmöjligheter. Mer information om dessa olika kategorier finns under rubriken: 
Tillväxtmotorn, orter samt stad-och landperspektivet skapar flerkärnig ortsstruktur på sidan 15. 

Inom hela nordöstra Skåne nås en regionalt betydelsefull ort inom femton minuter med bil. Inom 
nordöstra Skåne finns många orter med en kollektivtrafiknod, där möjlighet till kollektivtrafikbyte kan 
ske till annan ort. Det finns en samsyn hos kommunerna inom Skåne Nordost kring vilka stråk och 
objekt som är viktiga samt hur kollektivtrafiken ska utvecklas. Kommunerna i Skåne Nordost skickar in 
samordnade remissvar angående NTI och RTI.  

I samband med Sverigeförhandlingen (29) har Kristianstads kommun och Hässleholms kommun ställt 
sig bakom Skånebilden, en gemensam skånsk ståndpunkt för att försäkra bästa möjliga resultat för 
Skåne i förhandlingen om höghastighetsjärnväg, nu kallad Nya stambanor. Inom några år finns en 
nästan helt utbyggd europaväg, E22, som underlättar transporter med bil och lastbil. Beslutad satsning 
på Sydostlänken innebär dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp 
samt dels att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn byggs. Dessa 
beslutade och planerade infrastruktursatsningar stärker nordöstra Skåne och hela Skånes 
konkurrenskraft, regionalt, nationellt och internationellt. Med Hässleholms Centralstation som 
knutpunkt för en ny stambana når invånare i nordöstra Skåne flera större städer som Köpenhamn, 
Malmö, Lund, Jönköping och Stockholm med tåg betydligt snabbare än idag. Dessutom avlastas Södra 
stambanan vilket möjliggör en utökning av närregional- och lokaltrafik samt fler godståg. 

Utveckling av nya kollektivtrafiknoder möjliggör för en levande landsbygd. Infrastruktur och 
kollektivtrafik är basen för bostads- och näringslivsutveckling, kompetensförsörjning samt tillgången 
till ett stort utbud av fritidsaktiviteter, nöje och kultur. Förstärkning av infrastruktur gynnar bil, tåg, 
buss, cykel och gående, men Skåne Nordost står bakom Region Skånes vision att fler resor ska ske via 
kollektivtrafiken så att en hållbar samhällsutveckling sker. Förstärkningsåtgärderna handlar om 
möjligheten att kunna pendla mellan fler orter, men även resultera i en ökad turtäthet på sträckorna. 
Att kommuner främjar bostads- och näringslivsutveckling i anslutning till kollektivtrafiknoder skapar 
ett ökat underlag som möjliggör en ökad turtäthet. Dock kan dessa satsningar resultera i 
intressekonflikter gällande markanvändningen. Det är viktigt att Regionplanen visar på vikten av att 
turtätheten stärks på befintliga stråk samt att nya innovativa lösningar testas för att öka möjligheten 
till hållbar kollektivtrafik på landsbygden. 
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Behov av ny infrastruktur och förbättrad kollektivtrafik 
Enligt Region Skåne har antalet resor med kollektivtrafik ökat kraftigt de senaste åren. Sedan 2004 har 
antalet resor ökat med 74%. Antalet resor med Skånetrafiken var år 2019 knappt 170 miljoner, en 
ökning med 2,2% sedan 2018. Det är framför allt tågresor som ökat de senaste åren och under 2019 
ökade de med 6,6%. Det börjar nu bli trångt på spåren och det behövs en ökad kapacitet på den 
befintliga Södra stambanan för både godstrafik och persontrafik. Med en ny stambana mellan Malmö 
och Stockholm, en utbyggd Skånebana med byggstart mellan Kristianstad och Hässleholm samt med 
kapacitetsförbättringar på Markarydsbanan kan både turtätheten och punktligheten väsentligen 
förbättras för både regionaltåg och lokaltåg på dessa banor och på Södra stambanan. För Skåne 
Nordost fortsatta utveckling är det avgörande att tågstoppet kopplat till Nya stambanan hamnar i ett 
centralt läge på Hässleholms Centralstation som är Skåne Nordosts knutpunkt. 

Skåne Nordost anser att de åtgärder som är med i Sverigeförhandlingen, Skånebilden, NTI och i RTI ska 
genomföras enligt beslutad tidsplan eller om möjligt tidigareläggas. För att förbättra trafiksituationen 
och tillvarata potentialer i södra Sverige krävs fler långsiktiga investeringar inom nordöstra Skåne för 
att skapa en bättre kollektivtrafik och samhällsutveckling. Utöver de objekt som är med i nuvarande 
NTI, RTI och den regionala cykelvägsplanen (2018 – 2029) finns det fler objekt med koppling till 
nordöstra Skåne som är viktiga att de planeras in i kommande planperiod för NTI, RTI och den regionala 
cykelvägsplanen (2022 – 2033/2037) (Bilaga 3). Pågående och kommande infrastruktursatsningar och 
en utbyggd kollektivtrafik är av betydelse både för arbetspendling och för besökare och invånare att 
nå fritidsaktiviteter och kultur- och naturupplevelser. 

För många invånare kommer en bil att vara nödvändig. Oktober 2020 utgjorde laddningsbara bilar 3% 
av personbilsflottan och tillväxten var 70% de senaste 12 månaderna (30). Det krävs en fortsatt insats 
för att skapa en bra infrastruktur med laddpunkter i Skåne.  
 
Behov av nya infrastruktursatsningar kopplat till järnväg 

Projekt Hässleholm–Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm–Malmö. Mellan 
Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana. 
Projektet finns med som objekt i NTI och mellan år 2019 och 2022 genomför Trafikverket en 
lokaliseringsprövning inklusive miljökonsekvensprövning. Region Skåne anser att Nya stambanan bör 
lånefinansieras av staten istället för att ingå i NTI. Det är av vikt att knutpunkten mellan ny stambana, 
Södra stambanan samt regionala tåg- och busslinjer hamnar i det centrala läget Hässleholms 
centralstation. Det är viktigt att Regionplanen tydligt tar ställning för att en väl integrerad, centralt 
placerad station på Nya stambanor Stockholm-Malmö byggs i Hässleholm för att stärka bostads- och 
näringslivsutvecklingen i hela södra Sverige.  

Skånebanan (31) är av nationellt riksintresse och dess betydelse ökar när Hässleholms Centralstation 
blir en station kopplad till ny stambana. Delsträckan Hässleholm – Kristianstad är en av de mest 
belastade enkelspårsträckorna i Sverige och dubbelspår mellan Kristianstad- Hässleholm är ett av de 
viktigaste objekten att få med i kommande NTI. Det är viktigt med en satsning på dubbelspår för att 
åstadkomma en förstärkt tillväxtkraft i nordöstra Skåne. Skåne Nordost har målet att restiden mellan 
de två städerna i tillväxtmotorn ska kortas ner. De temporära åtgärder som är beslutade på 
Skånebanan, t.ex. ett förlängt dubbelspår i Attarp, får inte utgöra ett hinder för att ett dubbelspår 
mellan Hässleholm och Kristianstad ska komma till stånd. I en förlängning behöver hela Skånebanan få 
dubbelspår för att binda ihop arbetsmarknadsregionerna och stärka hela Skånes utveckling. 

Blekinge kustbana tillsammans med Skånebanan binder samman östra och västra Skåne, samt vidare 
mot Blekinge. Anslutningen mellan Blekinge kustbana och Skånebanan sker på Kristianstads 
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Centralstation och sträckningen är mellan Kristianstad och Karlskrona bl.a. via Bromölla station. Det 
sker en stor pendling över länsgränsen åt båda hållen och därför är det viktigt att redan nu planera för 
dubbelspår även på Blekinge kustbana efter det att Skånebanans hela sträckning har fått dubbelspår. 

Behov av nya infrastruktursatsningar kopplat till väg 

Europaväg 22 är ett viktigt stråk som sammanbinder orter bl.a. mellan Trelleborg och Karlskrona. 
Vägen är snart helt utbyggd till motorväg inom Skåne. Inom Blekinge län planeras fler ombyggnader 
för att öka framkomligheten på vägen och att göra den säkrare. För att E22 ska få full potential i Skåne 
och Blekinge är det viktigt att sträckan Fogdarp–Hörby Norra snarast byggs om till motorväg. 

Riksväg 15 börjar i hamnen i Karlshamn och slutar i Halmstad. Riksväg 15 är en angelägen förbindelse 
mellan Halland och Blekinge. Vägen kallas också för Tvärleden eller för Volvoleden på grund av 
godstransporterna till och från Volvos fabrik i Olofström. På sträckan mellan Osby och Olofström finns 
det ett stort behov av ombyggnad och upprustning eftersom sträckningen inte håller den kvalitet som 
behövs för godstrafik. Det är viktigt att en åtgärdsvalsstudie snarast initieras. 

Riksväg 19 går mellan Ystad och Östanå via Tomelilla, Brösarp, Kristianstad och Broby. Denna väg 
knyter samman Göingebygden med Österlen via Kristianstad och det finns en stor potentialer för att 
utveckla destinations- och besöksnäring, den idéburna sektorn samt att skapa fler attraktiva 
boendemiljöer med en förbättrad infrastruktur och en utökad kollektivtrafik. Denna väg är också viktig 
när det gäller att stärka den regionala flygplatsen Kristianstad-Österlen Airport. 
På den norra sträckningen från Kristianstad finns satsningar på sträckan Broby – Bjärlöv med i den 
regionala infrastrukturplanen. Det återstår en flaskhals mellan Bjärlöv och Härlöv/Kristianstad för att 
nå en bra koppling till E22:an. Riksväg 19 mellan Kristianstad och Broby behöver byggas om så snart 
som möjligt för att underlätta pendling både med bil och med buss. Infrastruktursatsningarna är en 
förutsättning för att starta superbussträckan mellan Kristianstad och Älmhult.  
När det gäller den södra sträckningen från Kristianstad är restiderna med såväl personbil som 
kollektivtrafik långa. Det finns utmaningar gällande tillgängligheten för kollektivtrafik främst på 
sträckan mellan Tomelilla och Kristianstad. Kvaliteten på södra sträckningen är låg och många 
kostsamma infrastruktursatsningar behövs för att möjliggöra en superbusslinje på denna sträckning. 

Riksväg 21 är ett viktigt stråk i öst-västlig riktning i norra Skåne. Riksväg 21 är en del av förbindelsen 
mellan Kristianstad och Helsingborg. Vägen är viktig för regional utveckling, arbetspendling, 
näringslivets transporter och långväga godstransporter. Riksväg 21 är ombyggd till 2+1 på hela sträckan 
inom Skåne NO, men längre västerut saknas mötesseparering. Vägen passerar genom Tyringe, Perstorp 
m.fl. orter och har brister avseende trafiksäkerhet, barriärverkan och buller. 

Riksväg 13/23: Riksväg 23 går mellan Malmö och Linköping bl.a. via Höör, Hässleholm, Osby, Älmhult 
och Växjö. Framkomligheten på en del av sträckan kommer att förbättras genom att det byggs en ny 
väg på sträckan Ekeröd – Sandåkra och genom att sträckan Tjörnarp och Sandåkra byggs om till en 
mötesfri väg med mitträcke. För att få en bra framkomlighet på hela vägen behöver även sträckan 
mellan Sandåkra och Hässleholm ses över eftersom den sträckan har kvalitetsbrister. Det finns också 
ett behov av att leda trafik från väg 23 norr om Höör via väg 13 och Hörby vidare söderut på E22 istället 
för via väg 23 genom Ringsjösundet. Åtgärden syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten 
i det nya stråket Ekeröd-Hörby. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har startats upp under 2020 för att 
undersöka bästa sätt att hantera detta objekt. Resterande sträckning på väg 13 mellan Hörby och Ystad 
är att viktigt stråk för godstransporter från hamnen i Ystad till Göteborg och Polen. 

Riksväg 24 går mellan Mellbystrand och Hässleholm via Laholm, Våxtorp och Örkelljunga. Riksväg 24 
är viktig för arbetspendling och för trafik från nordöstra Skåne och Blekinge för transporter längs de 
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båda europavägarna både söderut till Europa och norrut till Halland och Bohuslän, Göteborg och 
Stockholm samt Norge. Vägen passerar genom Röke och Hörja och har brister avseende trafiksäkerhet, 
barriärverkan och buller inom orterna. 

Länsväg 117 går mellan Hässleholm och Markaryd. Vägen är viktig för regional utveckling och har 
betydelse för långväga godstransporter. Vägen passerar genom Vittsjö och Bjärnum och är 
rekommenderad led för farligt gods vilket innebär en risk för båda orter med vattenskyddsområden i 
direkt anslutning till vägen. Det finns även brister avseende trafiksäkerhet, buller, barriärverkan och 
utsläpp till luft.  

Behov av ny kollektivtrafik med tåg och superbuss 

Det är viktigt att både tåg- och busstrafiken ges tillräckligt med resurser för att gemensamt stärkas då 
de båda trafikslagen kompletterar varandra i resandet. Tågtrafikens fördelar med snabbhet och hög 
komfort kan vägas upp av busstrafikens möjligheter till högt turutbud/hög turtäthet, lägre kostnader, 
samt att den ur robusthetssynpunkt inte är lika känslig för förseningar och överbelastning i 
trafikinfrastrukturen. I det regionala kollektivtrafiknätet utgör tågtrafiken med Öresundståg, Pågatåg 
och Krösatåg samt de starka stråken med regionbusstrafik med högt turutbud stommen i resandet 
inom Skåne och till närliggande orter i Halland, Småland och Blekinge.  

Utveckling av det regionala superbusskonceptet är nödvändigt för att täcka in viktiga pendlingsstråk 
som idag inte har tillgång till tågtrafik. Följande stråk inom nordöstra Skåne är beslutade eller är under 
diskussion att utvecklas inom konceptet: Malmö-Kristianstad och Kristianstad-Osby. För Skåne Nordost 
är det viktigt ur en arbetsmarknadssynpunkt att stråket Kristianstad-Osby utreds för en förlängning till 
Älmhult så att en större arbetsmarknadsregion skapas. Dessa två sträckor bör snarast komma på plats 
och de infrastruktursatsningar som krävs behöver prioriteras både kommunalt och regionalt. Det är 
viktigt att superbussens hållplatser har centrala placeringar i orterna för att underlätta för fler invånare 
att pendla.  

Behov av ny kollektivtrafik med regionbuss och stadsbuss 

I större orter ställs särskilda krav på framkomlighet för kollektivtrafiken. Region Skåne behöver 
tillsammans med berörda kommuner fortsätta arbetet för att skapa snabba och komfortabla bussvägar 
som kopplar ihop viktiga målpunkter i centrum och samtidigt förbättra körvägarna både för regionbuss 
och för stadsbuss. Lundalänken och Kristianstadslänken är exempel på detta liksom satsningar på 
bussgator i mindre samhällen. Ur ett stad- och landperspektiv är de mindre busslinjerna viktiga, men 
det behövs nytänkande och innovativa lösningar för att landsbygden ska kollektivtrafikförsörjas även i 
framtiden. Exempel på nytänkande är Skånetrafikens initiativ Flextur (32) och det danska initiativet 
NaBoGo (33).  

Behov av nya snabba cykelstråk samt cykel- och vandringsleder 

Snabba cykelstråk (34), som nämns supercykelstråk i Skåne (35), och cykelleder har en stor 
utvecklingspotential i nordöstra Skåne och är viktiga ur flera perspektiv. Dels för arbetspendling och 
dels för invånarnas rekreation och närhet till naturen. Snabba cykelstråk förbinder tätorter eller olika 
stadsdelar och ska erbjuda hög kvalitet. De ska vara gena och breda med goda förutsättningar att cykla 
i valfritt tempo, utan att hindras av biltrafik eller fotgängare. Cykelled är en längre cykelväg som går 
igen en eller flera kommuner och dessa är viktiga inom destinationsutvecklingen då besöksnäringen 
och områdets besökare kan dra nytta av de positiva värden som en cykelled innebär. 

För ett ökat hållbart resande måste hela resan tas i beaktning och då är cykeln en viktig komponent. 
78% av befolkningen i Skåne har alltid eller för det mesta tillgång till cykel (Region Skåne, 2019). Det är 
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viktigt att infrastrukturen medger en kombination av resor med cykel och kollektivtrafik. Enligt Region 
Skåne resvaneundersökning kombineras 19% av alla tågresor med  cykel och ungefär 11% av alla 
bussresor. För att underlätta pendling med cykel är det viktigt med säkra och stationsnära 
cykelparkeringar och det ska vara enkelt att ta med en cykel på tåg och buss. En kombination av resor 
med cykel och kollektivtrafik är också en helt avgörande pusselbit för att en region ska kunna bli 
framgångsrik i destinations- och näringslivsutveckling kopplat till cykelleder. 

Med sin täta struktur av små och stora orter är Skåne Nordost en plats där arbetstillfällen, skolor, 
service och handel ofta ligger inom cykelavstånd. Cykeln spelar en större roll och är mer tillgänglig i 
mindre orter än vad kollektivtrafiken är. Därför konkurrerar cykeln med kollektivtrafiken ur både 
tillgänglighet och tidsaspekten för resan, speciellt om man behöver byta mellan tåg och buss. Utifrån 
ett barnperspektiv är möjligheten att gå och cykla i en säker miljö på ett tryggt sätt särskilt viktigt. 

Även om cyklandet i stor utsträckning är koncentrerad till de större tätorterna så måste det säkerställas 
att utbyggnaden av cykelvägar till de mindre tätorterna inte avtar. På många ställen går det utmärkt 
att sig fram med cykel medan det på andra platser finns brister som hindrar människor att cykla. Med 
ett framåtsyftande perspektiv kommer utvecklingen av olika varianter av elfordon att öka vilket leder 
till fler cyklister samt behov av nya lösningar för GC-vägar.  

Det finns tre nationella cykelleder i Skåne. Dessa är Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg)(36), 
Sydostleden (Växjö-Simrishamn)(37) och Sydkustleden (Simrishamn-Helsingborg)(37). Sydostleden, 
som blev Sveriges andra nationella cykelled för turism och rekreation, passerar till stora delar genom 
nordöstra Skåne. Ett regionalt cykelledsnät är under planering. Skånes första regionala cykelled 
(Kristianstad- Ängelholm) planeras att passera följande kommuner: Kristianstad, Östra Göinge, 
Hässleholm, Perstorp, Klippan, Åstorp, Ängelholm. Övriga regionala leder som planeras är Kristianstad- 
Malmö samt en led mellan Ystad och Båstad som kommer att passera Hörby. Region Skåne planerar 
för att lederna ska invigas i juni 2023. Skåne Nordost står bakom visionen att skapa en cykelled mellan 
Älmhult och Kristianstad på den gamla banvallen. Denna led finns idag inte med i den regionala 
cykelvägsplanen. Denna cykelled kan kopplas till de planerade regionala cykellederna Kristianstad – 
Ängelholm och Kristianstad- Malmö samt till Sydostleden som går mellan Växjö till Simrishamn via 
Kristianstad (Bilaga 3). 

I ”Regional Cykelvägplan” (20) och i ”Cykelåtgärder i vägobjekt” (Bilaga 3) finns det ytterligare 
identifierade behov av nya eller förbättrade cykelleder. Vissa av dessa objekt ligger enbart inom en 
enskild kommun, men oftast längs en statlig väg. För att skapa ett sammanhängande cykelvägsnät 
behöver kommunerna besluta om samarbeten och finansiering, enskilt eller gemensamt över 
kommungränser. Kommunerna behöver också i samverkan med Trafikverket se till så att utbyggnad av 
cykelleder längs de statliga vägarna genomförs inom beslutad tidsplanering. Då kan visionen om ett 
rutnät av cykelvägar uppnås inom hela Skåne. 

Även vandringsleder är viktiga ur ett mellankommunalt och mellanregionalt perspektiv. Genom hela 
Skåne löper Skåneleden (38), ett 1 300 km långt system av vandringsleder. Skåneleden är indelad i 
sex separata delleder varav SL1 (Kust till kust), SL2 (Nord till syd), SL3 (Ås till ås) och SL6 (Vattenriket) 
går inom nordöstra Skåne. Inom Skåne Nordost diskuteras flera nya möjliga vandringsleder så som en 
led mellan Knislinge-Hässleholm-Kristianstad som knyter ihop besöksmålen Wanås slott, Hovdala slott 
och Biosfärområdet Kristianstad Vattenrike.  

Tillgänglighet och säkerställande av snabba cykelstråk samt goda cykel- och vandringsleder i hela Skåne 
bör vara en prioritering i Regionplanen då detta ger goda förutsättningar för arbetspendling, utveckling 
av besöksnäringen och bidrar till en förbättrad folkhälsa.  
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Behov av teknisk infrastruktur 

Region Skånes bredbandsstrategi (39) är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi och har som 
övergripande mål att 95% av Skåne ska ha tillgång till minst 100 Megabits/sekund före år 2020. Den 
digitala utvecklingen och transformeringen går allt snabbare och blir allt viktigare inom en rad 
verksamhetsområden. Inom Skåne Nordost sker en samverkan för att påverka utbyggnadstakten av 
bredband. När det gäller tätorterna är utbyggnadstakten hög, medan landsbygden fortfarande till stora 
delar släpar efter. Digital infrastruktur skapar förutsättningar för Skånes flerkärnighet och är viktigt för 
att få en möjlighet att leva bo och verka på landsbygden, vilket i sin tur ger förutsättningar för ett Skåne 
i balans.  

Omställningen i samhället har resulterat i en större förbrukning av el. Eftersom det produceras för lite 
el i Skåne kommer idag den mesta elen norrifrån via transmissionsnätet. Det är viktigt med ett utökat 
transmissionsnät i Skåne.  

3. Växa effektivt med en balanserad och hållbar mark- och 
vattenanvändning 
För att växa effektivt med en balanserad och hållbar mark- och vattenanvändningen behöver Skåne 
Nordost även fortsättningsvis utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt ur ett socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv. Det är viktigt att de planerade funktioner som har gemensam påverkan på 
markanvändningen sammanvägs till en helhet så att utvecklingsfrågor beaktas tillsammans med 
bevarandevärden.   

Att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle handlar om ett långsiktigt arbete med 
utvecklingsmöjligheter för såväl näringsliv, trafik-, bebyggelse-, blå- och grönstruktur. Detta kan 
uppnås genom att samhällsplaneringen utgår från en effektiv strukturbildande 
kollektivtrafikförsörjning, såväl vad gäller tåg, regionbussar och lokalbussar som för 
innovationsutveckling med koppling till biltransporter och pendlarparkeringar. På så sätt kan 
förutsättningarna för en god boende- och livsmiljö samt ett effektivt näringsliv skapas. Med en 
balanserad och hållbar mark- och vattenanvändning kan värdefulla markområden bevaras och socialt 
hållbara strukturer skapas i samhället. Kollektivtrafiken ska i möjligaste mån vara strukturbildande för 
bostads- och näringslivsutvecklingen. 

Hållbar utveckling  
Den regionala utvecklingsstrategin för Skåne anger att det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till 
FN:s globala mål enligt Agenda 2030 som antogs på FN:s möte 2015 (40). De 17 globala målen för 
hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd 
för planeten och dess naturresurser.  

Enligt den nationella strategin för hållbar utveckling (41) behöver samhället formas inom ramen för 
vad natur, miljö och människors hälsa tål för att nå en hållbar framtid. Generationsmålet (42) syftar till 
att visa den samhällsomställning som krävs för att vi ska kunna lämna över ett samhälle till kommande 
generationer där de stora miljöproblemen är lösta. 

Hållbar utveckling och klimatperspektivet är komplexa begrepp som spänner över många områden 
(Bilaga 4). Strukturer som planeras idag påverkar samhällsutvecklingen under en lång tid och därför 
måste planeringen i sin helhet sträva mot en långsiktig hållbar utveckling. Stor hänsyn bör tas till 
klimatpåverkan i planeringen av våra samhällsstrukturer. Värden som är viktiga att bevara för dagens 
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och kommande generationer behöver balanseras mot möjlig tillväxt. Detta förstärks genom att 
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. 

När ny infrastruktur planeras, som den Nya stambanan och dess kopplingspunkter, ska dessa byggas 
på ett sätt så att den yta som tas i anspråk minimeras och så att få nya barriärer i Skåne Nordosts 
flerkärniga ortsstruktur och landskap skapas. Där det går ska nybyggnationen planeras på ett sätt så 
att den minskar även befintliga barriärer.  

En utmaning som kommuner står inför är att möta ökad nederbörd och stigande havsnivåer samt 
värmeböljor och marktorka. En viktig hänsynsaspekt är att arbeta utifrån bevarandevärden så att 
värdefulla kvaliteter kan bevaras och främjas genom anpassad utveckling av det unika sammanhanget.  

I regional planering behövs det tydligt framgå vilka intressekonflikter som uppstår samt hur dessa 
prioriteras och konkretiseras så att det framgår vilka bevarandevärden som är av stor vikt.   

Sammanhållen bebyggelseutveckling 
En sammanhållen bebyggelseutveckling är viktig ur ett samhällssocialt perspektiv. Generellt ökar 
folkhälsan när invånaren känner sig trygg i en väl fungerande samhällsstruktur där invånarens behov 
står i fokus samt där jämlikhet och integration främjas. Detta avspeglas tydligt i de socioekonomiska 
förutsättningar som blir mer jämställda vilket resulterar i förbättrad boendestandard, hälsa och höjd 
livslängd. Även utbildnings- och inkomstnivå påverkas positivt och utanförskap minskar. Det är även 
viktigt med en välplanerad livsmiljö med tillgång till natur- och rekreation och med möjlighet till en 
aktiv fritid.  

Därför är det nödvändigt med ett väl utvecklat transportsystem så att invånarnas valmöjlighet till att 
träffas i olika former av möten på olika platser ökar. Därför bör bebyggelseutveckling främst ske i nära 
anslutning till kollektivtrafiknoder så att kollektivtrafiken är strukturbildande för samhällsutvecklingen. 

Planerings- och utvecklingsstrategier 
Kommunerna ansvarar självständigt för sin översiktsplanering och sin detaljplanering enligt 
kommunernas planmonopol. Skåne Nordosts viljeinriktningar för mark- och vattenanvändningen visas 
genom övergripande strategier som kopplas till befintlig, planerad och visionär utveckling av t.ex. 
infrastruktur, kollektivtrafik, bostads- och näringslivsutveckling och destinationsutveckling. För att 
uppnå hållbara utvecklingsstrategier är det därför viktigt att planera utifrån att: 

• Infrastruktur och kollektivtrafik är strukturbildande för bostads- och näringslivsutvecklingen. 
Detta förutsätter att planering och genomförande av infrastruktur-och kollektivtrafik-
utbyggnaden ständigt pågår och får ytterligare fokus på hållbart resande, samt att antagna 
beslut genomförs inom gällande tidsplan.  

• Mellanregionala och mellankommunala samarbeten aktivt stöds så att påverkan på nationell 
nivå kan genomföras.  

• Arbeta utifrån bevarandevärden så att värdefulla kvaliteter kan bevaras och främjas genom 
anpassad utveckling av det unika sammanhanget. 

Ovan punkter stämmer överens med Skåne Nordosts två strategier ”Strategi för 
kompetensförsörjning” och ”Strategi för Innovation och hållbar tillväxt” och kommer att bidra till att 
nå Skåne Nordost Vision 2030. Detta förutsätter att Regionplanen tar hänsyn till de behov som Skåne 
Nordost har och beskriver i denna handling.  
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Bild 4: Markanvändningskarta med planerings- och utvecklingsstrategier 

Orter som är av regional betydelse spelar en central roll inom Skåne Nordost. ”Regionalt betydelsefulla 
orter”  redovisas i ovanstående karta. Dessa orter är uppdelade i fyra olika nivåer där det är ortens 
betydelse för sitt omland samt om orten är en kollektivtrafiknod som ligger till grund för klassningen. 
Det vill säga att definitionen av en ort baseras på ortens funktion och inte administration.  

Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm (Bilaga 5) är navet i nordöstra Skånes utveckling och har 
betydelse för sitt omland samtidigt som omlandet runt tillväxtmotorn är av stor betydelse för 
tillväxtmotorn. Emellan dessa sker en betydelsefull växelverkan där alla är beroende av varandra, 
därför är samverkan viktig. Orter i regionala pendlingsstråk bidrar till ett effektivt infrastrukturnät där 
det är möjligt att byta kollektivtrafikstråk och utgör på så vis en viktig kollektivtrafiknod. Orter nära 
kollektivtrafik och service samt mindre orter och landsbygd är också av betydelse för att bibehålla och 
utveckla flerkärnigheten i Skåne. Detta bidrar till att möta invånarnas efterfrågan och behov av 
samhällsutveckling och skapa balans i Skåne. 

Destinationsutveckling är generellt en mycket viktig del i Skåne Nordosts näringslivsutveckling som kan 
bidra till en levande landsbygd genom att exempelvis möjliggöra produktutveckling hos skogs- och 
jordbruksnäring. Merparten av bostadsutvecklingen kommer även i fortsättningen att ske i nära 
anslutning till kollektivtrafiknoder och kollektivtrafikstråk. En inkluderande och utvecklad 
kollektivtrafik skapar en levande landsbygd med ett ökat intresse för destinationsutveckling och 
tillhörande bostadsutveckling. 
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Tillväxtmotorn, orter samt stad-och land perspektivet skapar flerkärnig ortsstruktur 

För att få ett väl fungerande samhälle måste det finnas ett utbrett samspel mellan tillväxtmotor, orter 
och landsbygd. Det finns en potential att öka samverkan mellan Tillväxtmotorn Kristianstad+ 
Hässleholm med orter i södra Sverige. Det möjliggör att hela Skåne Nordost utvecklas utifrån sin unika 
förutsättning. Det är viktigt att de centrala orterna kontinuerligt utvecklas utifrån sina behov så att de 
bibehåller sin självständighet och på så vis kan tillföra tillväxtmotorn unika värden. Därför är 
centrumutveckling av stor betydelse. Det är viktigt att varje ort av central betydelse identifierar sin roll 
och ställning både för sig självt, men även för sitt omland. Ortens roll och funktion ger förutsättningar 
för utvecklingen av sitt omland och för att fungera som en regional- och/eller lokalnod.  

Ortsstrukturer möjliggör det flerkärniga nordöstra Skåne och är en del i helheten av flerkärnighet för 
Skåne. För att ortsstrukturerna ska kunna upprätthållas och för att kunna utveckla deras funktioner, 
där levande centrum, attraktiva boenden och hållbar mobilitet är grundläggande delar, krävs att alla 
aktörer aktivt bidrag till utvecklingen. Infrastruktursatsningar är en av de viktigaste förutsättningarna 
för att bibehålla Skånes unika flerkärnighet. Skåne Nordost anser att ett dubbelspår mellan Kristianstad 
och Hässleholm är av ytterst vikt för fortsatt utveckling av orter i nordöstra Skåne. En annan viktig 
satsning är att få en fungerande kollektivtrafik. Kollektivtrafik som superbusstråk, regionbussar och 
lokalbussar är något som Region Skåne måste fortsätta utveckla samtidigt som övriga aktörer bidrar 
med bland annat destinationsutveckling.  På så sätt stärks Skånes utveckling samt en balanserad 
regional utveckling säkerställs med ett samspel mellan tillväxtmotor och en levande landsbygd i hela 
Skåne. 

Regional tillväxtmotor 

Kristianstad och Hässleholm är tillsammans en regional tillväxtmotor. Tillväxtmotorn är viktig för 
arbetsmarknadsregioner både inom och utanför Skånes gränser. Bostadstillväxten, tillgång till 
arbetsplatser, service och kultur är av hög kvalitet inom tillväxtmotorn och ger en ökad attraktion. 

Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm har en viktig roll att fylla för att driva utvecklingen och 
generera innovation och attraktionskraft till Skåne Nordost, Skåne och södra Sverige. Därför är det 
viktigt att ta hänsyn till tillväxtmotorn ur ett mellankommunalt och ett mellanregionalt perspektiv så 
att tillväxtmotorn kan växa effektivt med en balanserad och hållbar mark- och vattenanvändning. 

Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm spelar en viktig roll för att minska den regionala obalansen i 
Skåne. Hässleholm Centralstation har en stor betydelse med de fem järnvägsstråk som möts och 
stationen fungerar som en väl utvecklad nod för tågtrafiken både regionalt och nationellt. 
Regionplanen behöver beskriva vikten av att tågstoppet på nya stambanan i Hässleholms kommun ska 
placeras på Hässleholms centralstation och inte i ett perifert läge så att optimal koppling till övrig 
regional buss- och tågtrafik uppnås. Hässleholms Centralstations strategiska läge som 
kollektivtrafiknod möjliggör effektiva byten till flera olika kollektivtrafiksslag. Hässleholm 
Centralstation och Norra Station, som är en mötesplats för studier och företagande, möjliggör på så 
vis utveckling för såväl Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm, men även för nordöstra Skåne och 
övriga delar av södra Sverige. Resultatet blir en utökad arbetsmarknadsregion för södra Sverige. 

För att vara en attraktiv tillväxtmotor måste de två städerna sträva efter ett näringsliv med en bred 
branschbredd med en mångfald av arbetstillfällen samt verka för en ökad etablering. Gemensamt 
erbjuder städerna utbildningstillfällen på flera olika nivåer så som grundskola, gymnasium, 
vuxenutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och högskola vilket är en förutsättning för 
tillväxtmotorns attraktivitet. Även samhällsfunktioner finns som sjukhus och specialistsjukhus som är 
viktiga för att öka tryggheten för invånarna. Det är viktigt att dessa bibehålls och utvecklas för att möta 
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morgondagens behov av vård. Invånarna har tillgång till ett brett och varierat handels- och kulturutbud 
samt möjlighet till ett rikt fritidsutbud och friluftsliv. Högskolan Kristianstad och Krinova Incubator & 
Science Park och yrkeshögskolorna är viktiga för att skapa ett attraktivt utbildningsklimat och en 
innovationsplats för näringslivet som attraherar människor från hela Skåne och Sverige.  

Orter i regionala pendlingsstråk 

En ort med central betydelse för regional utveckling, både inom och utanför Skånes gränser. I 
stationsnära lägen och i orter i kollektivtrafiknoder ska merparten av bostadsbeståndet tillkomma 
vad gäller nyproduktion och utveckling av det befintliga beståndet. Näringsliv- och 
destinationsutveckling möjliggör större arbetsmarknadsregion med en stor branschbredd. 

Tillväxtmotorn och orter i regionala pendlingsstråk är beroende av varandra och det behövs ett väl 
fungerande regionalt pendlingsstråk med ett utvecklat system med kollektivtrafiknoder. Orter och 
landsbygd behöver ha viktiga kopplingar till och ifrån pendlingsstråken. Det ger invånare och besökare 
möjlighet till en hög livskvalitet och tillgång till en större arbetsmarknad. Hela Skåne Nordost behöver 
bidra med arbetskraft, livsmedelsförsörjning, rekreation och fritidsutbud för att ha en väl fungerade 
tillväxtmotor och en väl fungerande flerkärnig ortsstruktur som bidrar med såväl social-, ekonomisk 
som ekologiskt hållbarhet. 

Orter nära kollektivtrafik och service 

Orter som har stor betydelse för sitt omland. Orten erhåller god eller har möjlighet att erhålla god 
tillgänglighet till kollektivtrafik och annan samhällsservice. Bostadsutveckling och etablerad 
arbetsmarknad finns inom orten. Orterna fungerar som noder för sitt omland. 

Orten fungerar som nod för sitt omland, finns i anslutning till tillväxtmotorn och här nås en 
kollektivtrafiknod med bil inom femton minuter. Orten är stark, självständig och har betydelse för sitt 
omland ur ett socioekonomiskt perspektiv för de invånare som bor, arbetar och lever i anslutning till 
orten. Det finns ett näringsliv som kompetensförsörjs lokalt och regional. En mångfald av besöksmål 
samt natur- och rekreationsmöjligheter skapar grund för framgångsrik destinationsutveckling. 

Mindre orter och landsbygd 

Orter och landsbygd som har goda möjligheter att utveckla sina kvalitéer så att Skånes unika 
flerkärnighet bibehålls. 

Landsbygden tillför stora värden i nordöstra Skåne, bland annat med sina gröna värden. Landsbygden 
har stor potential för en fortsatt destinationsutveckling som kan bli identitetsskapande utifrån 
landsbygdens egna förutsättningar vilket skapar en jämnare balans mellan stad och land. Landsbygden 
har flera av de resurser som behövs för att tillväxtmotorn och/eller staden ska fungera. Genom att 
koncentrera samhällsfunktioner och insatser till staden gynnas även stadens direkta omland. Närheten 
mellan stad och landsbygd ger en bra grund till att utveckla tjänster och produkter som får positiva 
synergieffekter för båda, vilket ger förutsättningar för att Skånes unika flerkärnighet utvecklas och 
bibehålls. 

Destinationsutveckling och besöksmål 

Destinationsutveckling handlar om hela samhällets utveckling som besöksmål. Syftet är att förstärka 
nordöstra Skåne som en attraktiv plats att bo på, att driva företag på och att besöka. Arbetet har många 
intressenter som företag, föreningar, invånare, politiska beslutsfattare, kommuner och region. Det 
offentliga bidrar till utvecklingen genom att skapa förutsättningar för besöksnäringen att växa på ett 
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hållbart sätt. Det kan ske genom att skapa infrastruktur som cykel- och vandringsleder och bygga 
arenor/platser för möten. Smidig och effektiv kommunal företagsservice och ett tydligt etableringsstöd 
är också en förutsättning för positiv näringslivsutveckling. 

Kommun och region kan bidra med kunskap och inspiration och behöver belysa och hantera positiva 
och negativa effekter av ökade besöksströmmar. Kommunerna har en viktig roll i att stimulera till 
samverkan mellan besöksnäringens och friluftslivets olika parter. Samverkan är nyckeln till all 
framgångsrik destinationsutveckling. Skåne Nordost har beslutat om en strategisk plattform för 
destinationsutveckling i nordöstra Skåne (43). 

Nordöstra Skånes rika utbud av kultur och natur skapar grunden för områdets utveckling. Upplevelser 
kopplade till natur, kultur samt mat och dryck har störst potential till att bidra till områdets hållbara 
tillväxt. Hela Skåne Nordost präglas av närheten till många natur- och kulturupplevelser via ett 
sammanhängande nätverk av vandrings- (44), cykel- (20) och ridleder (45). I närheten av lederna finns 
besöksmål och en besöksnäring som erbjuder boende, mat och upplevelser. En god tillgänglighet till 
våra besöksmål är av stor betydelse för såväl rekreation, friluftsliv och besöksnäring. Här finns stora 
naturområden som i hög utsträckning är opåverkade av buller och där naturens egna ljud istället får ta 
plats. Bullerfria miljöer är viktiga ur ett hälsoperspektiv, men blir allt svårare att hitta och riskerar att 
bli en bristvara i framtiden.  

I området finns arenor av olika slag för evenemang både inomhus och utomhus vilka skapar plats för 
ett rikt och stimulerande kultur- och fritidsutbud för besökare och invånarna i Skåne Nordost. Dessa 
arenor gör det möjligt att arrangera konferenser, idrotts-  och kulturevenemang i samverkan mellan 
Skåne Nordosts kommuner, något som kan attrahera hela Skånes befolkning och närliggande regioner 
så som Blekinge och Småland.  

Genom samverkan skapas möjligheter att bevara och utveckla förutsättningar för besöksnäring och 
friluftsliv över kommungränserna. En viktig hänsynsaspekt är att arbeta utifrån bevarandefrågor så att 
områdets värden kan bevaras och främjas genom anpassad utveckling av det unika värdet. En väl 
utvecklad kollektivtrafik till nordöstra Skånes största regionala besöksmål är en viktig del av det 
hållbara resandet. 

Mark- och vatten 

Jordbruksmark och skogsmark 

Naturen i nordöstra Skåne varierar i stor utsträckning i förhållande till övriga delar av Skåne. 
Skåne Nordost har en stor andel skogsmark med en öppen karaktär. I Kristianstads kommun finns ett 
slättlandskap som skiljer sig från den norra delen av nordöstra Skåne. Tillgången på jordbruksmark och 
skogsmark är mycket god inom Skåne Nordost. 

Jordbruk och skogsbruk är viktiga branscher inom näringslivet. Inom vissa kommuner dominerar 
jordbruksmark i området runt en kollektivtrafiknod. Detta kan ibland skapa intressekonflikter gällande 
hur marken ska utvecklas för framtiden. Inom Skåne Nordost behöver jordbruksmark bevaras, men 
även utvecklas för att stödja övriga samhällsfunktioner ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
perspektiv, vilket ur ett helhetsperspektiv gynnar samhällsutvecklingen i stort för Skåne Nordost. 
Skogsmarken utsätts för förändringar, framför allt genom ett högmekaniserat skogsbruk. Ett 
produktivt jordbruk och skogsbruk samt rekreativa och värdefulla naturmiljöer måste bevaras eller 
utvecklas gemensamt. I nordöstra Skåne finns stora grundvattentäkter för dricksvatten, men 
grundvattenförsörjningen kan påverkas av avvattningen i det moderna skogslandskapet.  
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Att växa effektivt med en balanserad markanvändning som är hållbar är därför särskilt viktigt. Vid allt 
slags brukande av mark bidrar storskalighet och mekanisering till att landskapet likformas, vilket är 
särskilt tydligt i södra och mellersta Skåne med all sin jordbruksmark. Jordbruk och skogsbruk i Skåne 
Nordost är därför viktiga och utgör grundförutsättningar för hållbar livsmedelsproduktion och gröna 
näringar. Detta ger förutsättningar för destinationsutveckling exempelvis tillsammans med fritids- och 
rekreationsmöjligheter, vilket skapar ytterligare möjlighet för utveckling av jordbruk och skogsbruk i 
nordöstra Skåne. 

Regionala Grönstrategiområden 

Kartan för planerings- och utvecklingsstrategier pekar ut regionalt viktiga grönstrategiområden. I 
Region Skånes rapport Grönstruktur i Skåne, strategier för en utvecklad grön struktur (46) definieras 
begreppet grönstruktur som ett samlande begrepp för en struktur bestående av små och stora gröna 
och blå områden av olika karaktär och funktion. Rapporten lyfter fram viktiga regionala 
grönstrategiområden och samband samt redogör för strategier för att utveckla Skånes gröna struktur. 
Grönstruktur bidrar med många samhällsfunktioner och är en grundförutsättning för fungerande 
ekosystemtjänster och för den biologiska mångfalden. Skånes grönstruktur beskrivs i rapporten som 
flerkärnig, precis som ortsstrukturen, vilket gör det till en utmaning att knyta samman delarna och 
tillgängliggöra de gröna strukturerna. Hur mark- och vattenanvändningen planeras har stor betydelse 
för grönstrukturens sammanhängande utbredning. För att biologisk mångfald och rekreation ska 
kunna upprätthållas och utvecklas behöver den infrastruktur som binder samman de gröna och blå 
områdena bevaras och utvecklas. 

LIS-områden - landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

I nordöstra Skåne finns en stor del av Skånes skogar och sjöar. Detta ger stora rekreationsvärden 
tillsammans med långa sträckor strand per invånare. Exempelvis har Osby kommun 386 kilometer 
meter strand som berörs av LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) (47). Genom möjligheten till 
LIS blir möjligheterna goda att kombinera ett naturnära boende med direkt anknytning till vatten. Det 
är inte enbart bostäder som har förutsättningar att få ett attraktivt och lugnt läge genom LIS utan även 
besöksnäringen, friluftsliv och service. Serviceunderlaget kan därmed utökas och ge upphov till 
långsiktigt positiva sysselsättningseffekter. Hållbarhetsaspekten i LIS förutsätter att utveckling sker i 
redan befintliga strukturer för att stärka dessa utan att värdefulla naturmiljöer byggs bort. 
Förändringen i lagstiftningen som gjordes 2009 med införandet av LIS som extra skäl för 
strandskyddsdispens innebär ett större regionalt- och lokalt inflytande. Syftet är att åtgärder, 
bebyggelse eller verksamheter ska bidra till att stimulera en positiv samhällsutveckling lokalt samtidigt 
som naturvärdena kan utnyttjas i hög grad utan att negativ inverkan sker på strandskyddets långsiktiga 
syfte. Konkurrensfördelarna i den nordöstra delen av Skåne stärks därmed genom lagstiftningens 
möjlighet till landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

Avrinningsområde för Helge å och kusten 

Pågående klimatförändring medför att mer vatten ska tas om hand i vattendragen med risk för stor 
påverkan nedströms särskilt när stora mängder ska tas om hand under en längre period. Avrinningen 
behöver regleras med fördröjning innan det når vattendragen för att inte skapa stora problem 
nedströms. Det är av stor vikt att varje möjlighet till fördröjning tas till vara för att minimera problem 
med översvämning längs vattendrag. De kommuner som berörs av denna mellankommunala fråga bör 
gemensamt ta fram en plan som redovisar hur nederbörd tas om hand inom respektive kommun innan 
det når vattendrag och transporteras vidare till havet. Kristianstads kommun leder arbetet inom Helge 
Å vattenvårdsförbund där samtliga berörda kommuner ska delta i det gemensamma arbetet som 
hanterar frågor kring avrinningsområdet och Helge ås funktion. 
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Bilaga 1: Skåne Nordost – Vision 2030 

 

Skåne Nordost  - Vision 2030 
 

Vision 2030 beskriver en gemensam framtidsbild. Nordöstra Skåne är beläget i mitten av ett 
expansivt södra Sverige. Detta läge gör att den hållbara utveckling som sker i nordöstra Skåne 
stärker både Skåne och södra Sverige.  

Syftet med visionen är att samla krafter och resurser för att påverka utvecklingen i önskad 
riktning med tyngdpunkt på de mellanregionala och mellankommunala frågorna. Vision 2030 
ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Skåne samt andra 
relevanta nationella eller regionala strategier.  

Vision 2030 baseras på en gemensam omvärldsbevakning i vilken nordöstra Skånes styrkor och 
kommande utvecklingsbehov har identifierats. De styrkor som vi har är t.ex. företag med hög 
lönsamhet och hållbar tillväxt, trygga livsmiljöer, attraktiva besöksmål, närheten till unika 
naturområden samt bra näringslivsklimat och snabba kommunala beslutsvägar. De utmaningar 
som vi står inför handlar bland annat om arbetslivets kompetensförsörjning, lågt 
nyföretagande, låg sysselsättningsgrad och låg utbildningsnivå.  

Kommunernas arbete för att det ska vara enkelt att leva, bo och verka inom nordöstra Skåne är 
grunden för en fortsatt hållbar utveckling. Vision 2030 utgår från de ingående kommunernas 
visioner och mål och visar på en gemensamt beslutad riktning för Skåne Nordost. 

 

Visionens målbilder 
År 2030 är nordöstra Skåne en attraktiv plats för invånare, besökare och potentiella 
medborgare Gemensamt skapar vi en positiv och hållbar utveckling såväl socialt, ekonomiskt 
och som miljömässigt. Nordöstra Skånes invånare anser sig ha hög livskvalitet i form av god 
hälsa, aktiv fritid och hållbar levnadsstandard.  

Vi har tre målbilder. 

En dynamisk arbetsmarknad som attraherar företag, kompetenser och idéer.  

Utbildningsnivån och yrkesskicklighet gör våra medborgare efterfrågade på arbetsmarknaden 
och matchningen mellan behov av arbetskraft och tillgänglig arbetskraft är god. Det flexibla 

Vision 2030 
Ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne,  

en tillväxtmotor i Södra Sverige. 
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utbildningssystem för ett livslångt lärande som erbjuds i nordöstra Skåne efterfrågas av 
arbetslivet och främjar ett arbetsintegrerat lärande. 

 

Innovationsmiljöer och en högskola som bidrar till konkurrenskraftiga arbetsgivare.  

Skåne Nordost är en attraktiv plats för företag och entreprenörer. Många nya företag startar 
vilket resulterar i en stor branschbredd, fler arbetstillfällen och en ökad sysselsättningsgrad. Här 
finns innovationsmiljöer som främjar näringslivets innovationsförmåga. Näringslivet, med 
styrkan i de små- och medelstora företagen, har god tillväxt som i sin tur skapar fler 
arbetstillfällen för den ökande befolkningen.  

 

Hög tillgänglighet till arbetsplatser, service och besöksmål via digitala tjänster och en väl 
utbyggd kollektivtrafik.  

Det finns en väl fungerande kollektivtrafik och utbyggda cykelvägar för pendling och besökare. 
Att ta sig till och från nordöstra Skåne är enkelt. Den globala omvärlden är bara några timmar 
bort. Det går snabbt att ta sig till nationella och internationella flygplatser och våra invånare ser 
hållbara transporter som ett attraktivt alternativ till andra färdsätt. Digitalisering underlättar 
för invånare och näringsliv i deras utveckling och lärande. 

 

Principer för samverkan  
• I Skåne Nordost samverkar kommunerna inom prioriterade områden där vi når längre 

gemensamt än var kommun för sig.  
• Skåne Nordost är vår gemensamma röst i dialogen med externa partners för att få en 

starkare påverkan.  
• Vi tar gemensamt fram övergripande strategier. 
• Vi tydliggör våra styrkor och utvecklingsbehov.  
• Alla prioriteringsområden genomsyras av de horisontella principerna och bidrar till hållbar 

tillväxt.  

Visionen ska ligga till grund för det som ska prioriteras inom samarbetskommittén och vägleder 
både stora och små beslut angående hur kommunernas resurser i form av tid, pengar och andra 
resurser inom samarbetet ska användas. 

 

Strategier  
Kopplat till målbilderna i Vision 2030 kommer det att tas fram övergripande strategier som 
beskriver hur vi ska nå visionen. Visionens strategier beslutas, revideras eller ersätts av 
samarbetskommitténs styrelse. De effektmål och resultatmål som finns kopplat till strategierna 
följs upp regelbundet för att säkerställa att våra insatser bidrar till Vision 2030.  
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Bilaga 2: Statistik kopplat till boende, företagande, arbetsmarknad, 
utbildning och pendling 
 
Befolkning 
Inom Skåne Nordost finns det 194 608 invånare varav 137 892 invånare bor i kommunerna Kristianstad 
och Hässleholm (2019). Skåne Nordosts landyta är 4 115 km2, vilket motsvarar 47 invånare per km2. 
Totala ytan i Skåne är 11 303  km2 och det finns 1,362 miljoner invånare vilket ger en täthet på 124,8 
invånare per km2. I riket är tätheten 25,4 invånare per km2. Detta betyder att Skåne Nordost har 36,4% 
av Skånes yta och 14,3% av dess invånare.  

I nordöstra Skåne bor 81,4% av befolkningen inom tätort och i riket bor 87,4% av befolkningen inom 
tätort (2018). Var fjärde (26%) invånare i nordöstra Skåne bor i flerfamiljshus, övriga, med undantag 
från specialbostäder och övrigt boende, bor i enfamiljshus (70%) (2019).  

Företagande 
I nordöstra Skåne finns 17 928 företag (2018). 92,9% av företagen har max 5 anställda. 7 967 företag 
är aktiebolag (44%). Av aktiebolagen är det 84,7% som har max 5 anställda. 13,3% av antalet 
förvärvsarbetare är egna företagare. 

Arbetsmarknad 
Totalt finns det 66 077 heltidstjänster i nordöstra Skåne (2018).  Aktiebolagen står för 59% av de 
anställda (67% i riket). Kommunalanställda står för 23% av de anställda (16% i riket). Landsting och 
statlig verksamhet står totalt för 11% av de anställda i kommunen (12% i riket). Oberoende bolagsform 
så finns det flest anställda inom branscherna Hälsa/sjukvård, Bygg samt Utbildning. Borttaget 
offentliga arbetsgivare så är det flest anställda i byggföretag och i detaljhandeln. Arbetslösheten i 
nordöstra Skåne låg 2019 på 7,7% av befolkningen (18 – 64 år). I Skåne var siffran 7,3%.  

Lokala arbetsmarknadsregioner 
Hörby kommun tillhör den lokala arbetsmarknadsregionen Malmö-Lund, Kristianstads kommun, 
Hässleholms kommun, Bromölla kommun och Östra Göinge kommun ingår i den lokala 
arbetsmarknadsregionen Kristianstad-Hässleholm och Osby kommun ingår i den lokala 
arbetsmarknadsregionen Älmhult. Indelningen i lokala arbetsmarknader bygger på statistik om 
arbetspendling. Arbetspendling uppstår enligt SCB:s definition om en person bor i en kommun och 
arbetar i en annan d.v.s. pendling sker över kommungräns. 

Utbildningsnivå 
Andelen högutbildade i nordöstra Skåne, minst tre-årig eftergymnasial utbildning (25-64år), ligger på 
20,3%. Motsvarande siffra för riket ligger på 28,21%. 81,5 % av nordöstra Skånes invånare har minst 
en gymnasieutbildning (även kortare än 3 år) som högsta utbildning. Motsvarande siffra för riket ligger 
på 85%. 

Pendling 
De flesta kommuner inom Skåne Nordost har ett negativt pendlingsnetto, dvs det pendlar dagligen ut 
fler personer än det pendlar in. Enbart Kristianstads kommun har ett positivt pendlingsnetto (1 206 
personer). De fyra mindre kommunerna har ungefär lika många invånare som pendlar till arbete som 
de som bor och arbetar i sin kommun (49%). I de två större kommunerna Kristianstad och Hässleholm 
är det en stor andel som bor och arbetar i sin kommun (74,4%).  



5 

 

Bilaga 3: Fysisk infrastruktur och kollektivtrafik 
 
Skånebilden 
År 2015 ställde sig Kristianstads kommun och Hässleholms kommun bakom Skånebilden. De sju 
skånska tillväxtmotorerna/regionala kärnorna och Region Skåne enade sig inför Sverigeförhandlingen 
kring ett antal utgångspunkter som är viktiga för hela Skåne.  

 

Region Skåne har i arbetet med Sverigeförhandlingen fört dialog med de skånska kommunerna där arbetet 
resulterat i Skånebilden med gemensamma utgångspunkter för framtida infrastruktur. (Källa: Region Skåne) 

 

• Höghastighetsbanans sträckning i Skåne ska i ett första utbyggnadssteg ha stationer i Malmö, 
Lund och Hässleholm.  

• Byggnationen av höghastighetsbanan ska starta söderifrån, för att undanröja de stora 
flaskhalsarna i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU prioriterade 
ScanMed-korridoren.  

• Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider, för att koppla Helsingborg och Kristianstad till 
höghastighetsbanan samt för att koppla samman de två arbetsmarknadsregionerna i Skåne.  

• Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C ska ha dubbelspår, för ökad kapacitet och 
snabbare förbindelser på den för Skåne, Sverige och EU viktiga Västkustbanan.  

• Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. 
Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro. 
 

OSLO STOCKHOLM 

• Höghastighetsbana 

Skånebanan 

Västkustban.an 

• öresundsmetro 
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I överenskommelsen konstateras vidare att högklassig kollektivtrafik i och förbättrade 
kollektivtrafikkopplingar till våra städer är avgörande för hållbar pendling, vilket är en förutsättning för 
en hållbar utveckling i hela Skåne. 
 
Sverigeförhandlingen 
År 2014 initierade regeringen den så kallade Sverigeförhandlingen, ett projekt rörande byggandet av 
en höghastighetsjärnväg som binder samman Stockholm-Malmö, samt Stockholm-Göteborg. I juni 
2016 blev det klart att Hässleholm kommer att förstärkas ytterligare som järnvägsknutpunkt av 
nationell och regional betydelse i och med att staden får ett fullvärdigt tågstopp på 
höghastighetsbanan. Avtalet med Sverigeförhandlingen inkluderar byggandet av centrala stationer i 
Lund och Hässleholm, inklusive en permanent kopplingspunkt med Södra stambanan och Skånebanan 
i Hässleholm. Enligt överenskommelsen åtar sig Hässleholms kommun att tillsammans med 
Kristianstads kommun färdigställa 7000 bostäder i stationsnära läge fram till år 2035.  
 
Nya stambanor ger stora möjligheter för Skåne, södra Sverige och Öresundsregionen 
Södra stambanan och Västra stambanan är nationellt viktiga för person- och godstrafik. Båda banorna 
är i dag hårt belastade och det svenska järnvägssystemet behöver byggas ut. Trafikverket har därför 
regeringens uppdrag att bygga nya stambanor mellan våra storstadsregioner. Nya stambanor 
förbinder samtidigt mellanliggande regioner bättre med varandra och med storstäderna. (Trafikverket)  
 
Projekt Hässleholm–Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm–Malmö. Mellan 
Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana 
med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg. Den nya järnvägen ger 
snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. Avlastningen ger mer tid för 
förebyggande underhåll vilket leder till ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre 
punktlighet samtidigt som antalet lokaltåg kan öka på Södra stambanan. Planerad byggstart för 
projektet är någon gång mellan 2027–2029. Byggtiden uppskattas grovt till cirka tio år. (Trafikverket) 
 
Projektet finns med som objekt i Nationell plan för infrastruktur. Mellan år 2019 och 2022 genomför 
Trafikverket en lokaliseringsprövning inklusive miljökonsekvensprövning (MKB) i vilken olika tänkbara 
korridorer för järnvägen och lägen för stationer utreds. Senast i juni 2022 ska dokumenten lämnas över 
till Regeringen för så kallad tillåtlighetsprövning. Efter beslut från Regeringen kan Trafikverket ta fram 
en järnvägsplan, därefter projektera och sedan börja bygga denna del av nya stambanan. Byggnationen 
ska enligt nationell plan för infrastruktur startas innan 2029 och vara klar för trafik 2039. Många anser 
att detta är en för långsam utbyggnadstakt med tanke på att tågresandet ökar i och med att tågtrafiken 
blir allt mer konkurrenskraftig. Företag är beroende av god kapacitet på järnvägarna för sin 
kompetensförsörjning.  
 
Som ett resultat av byggandet av nya stambanor frigörs kapacitet på Södra stambanan och då är det 
viktigt att verka för en fortsatt utveckling och kapacitetshöjning av Skånebanan, Markarydsbanan och 
Blekinge kustbana för att förhindra flaskhalsar på dessa banor. Ett första steg är dubbelspår mellan 
Kristianstad och Hässleholm. 
 
Regionsamverkan Sydsverige har tagit fram Sydsvenska prioriteringar 
Inom Regionsamverkan Sydsverige samverkar de sex regionerna i södra Sverige; Jönköping, Kronoberg, 
Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland inom bl.a. kollektivtrafik- och infrastrukturområdet. En viktig 
utgångspunkt är att transportsystemets funktion och utveckling i Sydsverige, både för personer och 
gods, är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Med insikten om vikten av samsyn i 
utvecklingen av transportsystemet har Regionsamverkan Sydsverige utifrån en gemensam 
systemanalys och positionspapper konkretiserat vilka insatser som behöver prioriteras under 
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planperioden. I Sydsvenska prioriteringar har Region Skåne tillsammans med de sydsvenska regionerna 
enats kring de insatser i infrastrukturen som ger de bästa förutsättningarna för Sydsveriges och 
Sveriges tillväxt och utveckling. 
 
Trafikcharter Greater Copenhagen 
Inom Greater Copenhagen & Skåne committee-samarbetet finns det en överenskommelse, 
Trafikcharter, som handlar om prioriterade infrastrukturåtgärder inom Region Själland, Region 
Hovedstaden, Region Skåne och inom de 79 kommunerna i dessa regioner. I området bor det 3,9 
miljoner invånare (2016). Målet med överenskommelsen är att säkra ekonomisk tillväxt, stärka en 
gemensam arbetsmarknad, en bättre och integrerad infrastruktur för kortare restid i regionen, men 
också bättre infrastruktur för nya affärs- och exportmöjligheter. 
 
Nationell plan för infrastruktur (NTI) och Regional trafikinfrastrukturplan (RTI)  
Skåne Nordost anser att de åtgärder som redan är med i NTI och i RTI genomförs enligt tidsplanen eller 
om möjligt tidigareläggs. Fortsatt förstärkning av infrastrukturen behövs för hela 
samhällsutvecklingen. Det handlar om bostadsutveckling, arbetskraftsförsörjning i arbetslivet via 
pendling samt för invånare att ha tillgång till ett stort utbud av fritidsaktiviteter, nöje och kultur.  
Förbättringsåtgärderna gäller både möjligheten att kunna pendla mellan olika sträckor, men även för 
att höja den turtätheten kollektivtrafiken erbjuder på sträckan. Det gäller för både tåg, buss och cykel. 
 
Nationell plan för infrastruktur 
 

 

Bild: Källa Hässleholms kommun. Bild från NTI 2018 – 2029. 

Objekt i Nationell Transportplan 2018 – 2029 (hämtat ur planen)  
 

• E22 Sätaröd-Vä; Motorvägen öppnas den 10 december 2020.  

• E22 Fjälkinge–Gualöv;  2+1-vägen byggs ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka 
säkerheten och framkomligheten på sträckan. (Planerad byggstart är hösten 2021)  

Objekt och åtgärder nationell plan - järnvägar och E-vägar 

Höganäs 

/ 

Skånebanan dubbelspår Häss leholm - Kristianstad 
Ny stam bana/fyra spår Lund - Hässlehol m 
Hässleholm C (kapacitet) 
Västkustbanan dubbelspår Helsingborg - Maria 
Skå nebanan mötesspår Hyllstofta 
Sydostlä nke n 

Halmstad C (kapacitet) 

E22 Sätaröd - ~ 
E22 Fjälkinge - Gualöv 
E22 Fogdarp- Hörby N 
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• Hässleholm-Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet 
Skånebanan mötesspår Attarp (Hässleholm) (Planerad byggstart är hösten 2022) 

• Älmhult-Olofström-Blekinge Kustbana (Sydostlänken, etapp 1 och 2), elektrifiering och 
upprustning samt ny bana (Trolig byggstart 2027-28) 

• Hässleholm-Lund, höghastighetsbana (Trolig byggstart 2027-29) 

 

Nedan objekt är viktiga att få in i kommande nationell infrastrukturplan. 

• Fogdarp–Hörby Norra; Sista delen av E22 som ej är motorväg.  

• Dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad ska prioriteras in i planen. Långsiktigt 
behöver hela Skånebanan få dubbelspår. 

 

Regional Infrastrukturplan 

 
Bild: Källa Region Skåne 

 
Objekt i Regional Trafikinfrastrukturplan 2018 – 2029 (hämtat ur planen). 

Samfinansiering nationell plan: 

• Hässleholm-Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet 
Skånebanan mötesspår Attarp (Hässleholm) Byggstart 2022 enligt Trafikverket.  

 
 
 

  

• - - -Nyatlpta!Kln!r ~temgr Aegicmlailveslemgar Regiooal 
CJ\11!1' 25 nw sq,erbusskoncep: 

f' igur 17 Namngivna objekt i Regional inlrastrulr.lurplan 2018-2029 
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47) Drot!Jwuatan~g 

t!) Stockholmsvägen Malmö 
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Kollektivtrafik: 

• Regionalt superbusskoncept 
Det finns en tydlig satsning på regionala superbussar i RTI-n, men ännu har dessa satsningar 
inte nått nordöstra Skåne. Följande stråk inom Skåne är beslutade eller under diskussion att 
utvecklas inom konceptet: Malmö-Kristianstad, Kristianstad-Osby, Kristianstad-Ystad och 
Kristianstad-Simrishamn 

 
Namngivna regionala objekt: 

• 19 Bjärlöv–Broby (Kristianstad–Östra Göinge) 
Genom ombyggnaden sträckan Broby – Bjärlöv av väg 19 under innevarande planperioden 
förbättras transportmöjligheterna norrut från Kristianstad. Dock återstår en besvärande 
flaskhals mellan Bjärlöv och Härlöv/Kristianstad för att nå E22:an. 

• 23 Ekeröd–Sandåkra (Hörby – Hässleholm) 
För att Kristianstad/Hässleholm ska kunna utvecklas till en tillväxtmotor måste flaskhalsar i 
infrastrukturen byggas bort. När E22:an successivt blir färdigbyggd i Skåne så kommer 
infrastrukturen att ha förändrats till det bättre för Kristianstad och då är det viktigt att 
Hässleholm får också förnyade förbindelser söderut. 

• 23/13 Ö Höör/Höör–Hörby 
Åtgärden syftar till att leda trafiken från väg 23 norr om Höör via väg 13 och Hörby vidare 
söderut på E22 istället för via väg 23 genom Ringsjösundet. Åtgärden syftar därmed även till 
att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i det nya stråket Ekeröd-Hörby. En ÅVS 
kommer att genomföras kopplat till detta objekt.  

 
Cykelåtgärder i vägobjekt: 

• 19 Bjärlöv–Broby  
Mellan Bjärlöv och Hanaskog kommer gamla vägen och en kortare ny sträcka att finnas för 
cykling och lokal trafik. Planskild korsning byggs för befintlig cykelväg söder om Broby. 

• 23 Ekeröd–Sandåkra 
Parallellt vägnät finns norr om vägen. Längsgående cykelväg kommer utredas på del av 
sträckan, men finansieras ej inom cykelvägsplanen. En planskild korsning planeras i Tjörnarp 
och en i norra Sösdala. Den senare samplaneras med objekt Norra Mellby –Sösdala. Lokala 
parallellvägar kommer att utredas vidare. 

• 23/13 Ö Höör/Höör– Hörby 
Längsgående cykelväg finansieras varken i cykelvägsplan eller inom vägobjektet. 
Cykelrelationen tillgodoses väster om vägen genom objekten Fulltofta–Hörby och 
Ljungstorp–Ludvikstorp. Åtgärder för ökad genhet genom Röingeborg kan vara aktuella på 
kommunalt vägnät. Lokala parallellvägar och behovet av planskilda förbindelser kommer att 
utredas vidare. 

 
Standardhöjning på statliga cykelvägar 

• Passagen genom Mala, Hässleholms kommun 
 

 

  



10 

 

Snabba cykelstråk samt nationella och regionala cykelleder 
 

 

Bild: Karta över starka regionala cykelstråk i Skåne som är aktuella att uppgradera till supercykelstråk. (Källa: 
Region Skåne) 

Cykelstråk som förbinder städer, större tätorter eller olika stadsdelar har Trafikverket och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) valt att kalla dessa stråk för snabba cykelstråk. Ett snabbt cykelstråk ska 
erbjuda god tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet samt ska vara en gen förbindelse. Cyklister ska 
om möjligt ges prioritering gentemot bilar och vid trafiksignaler. Stråken är ämnade för pendelcyklister, 
skolungdomar och alla andra cyklister som vill ta sig fram smidigt och snabbt.  
 
I Skåne kallas dessa snabba cykelstråk för supercykelstråk. Enligt Region Skåne är supercykelstråk 
cykelvägar av hög kvalitet med breda cykelbanor där det finns goda förutsättningar att cykla i valfritt 
tempo utan att hindras av andra trafikanter. 
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Bild: Befintliga nationella cykelleder och planerade regionala cykelleder i Skåne (Källa: Region Skåne) 

Det finns tre nationella cykelleder i Skåne. Dessa är Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg)(23), 
Sydostleden (Växjö-Simrishamn)(24) och Sydkustleden (Simrishamn-Helsingborg)(24). Sydostleden, 
som blev Sveriges andra nationella cykelled för turism och rekreation, passerar till stora delar genom 
nordöstra Skåne.  

Ett regionalt cykelledsnät är under planering. Skånes första regionala cykelled (Kristianstad- 
Ängelholm) planeras att passera följande kommuner: Kristianstad, Östra Göinge, Hässleholm, 
Perstorp, Klippan, Åstorp, Ängelholm. Övriga regionala leder som planeras är Kristianstad- Malmö samt 
en led mellan Ystad och Båstad som kommer att passera Hörby. Region Skåne planerar för att lederna 
ska invigas i juni 2023. Den planerade banvallsleden för cykling mellan Brösarp/Maglehem-
Kristianstad-Immeln-Älmhult-Linnés Råshult-Växjö är av regional betydelse och bör också hanteras 
som en regional cykelled. 
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• Planerad cykelled Ängelholm-Kristianstad 

• Planerad cykelled Båstad-Ystad 

• Planerad cykelled Malmö-Kristianstad 

• Sydostleden Växjö-Simrishamn 

• Sydkuslleden Helsingborg-Simrishamn 

• Kattegattleden Helsingborg-Göteborg 
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Regional Cykelvägplan 
 

 

Bild: Översiktskarta över samtliga brister som ska åtgärdas inom planperioden 2018 - 2029. Källa Region Skåne 

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning avseende cykelsatsningar av Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Cykelvägsplanen hanterar cykelvägar utmed statliga 
vägar, vilket i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar, samt statlig medfinansiering till 
kommunala cykelvägar. Nedan objekt finns med i innevarande plan. Årtalen inom parantes är när 
objektet kommer att öppnas för trafik.  

• Sölvesborgsvägen, Valje Bromölla kommun (Genomfört) 
Skapa en trafiksäker dragning för Sydostleden förbi Valje. 

• Bäckaskog–Fjälkinge Kristianstad kommun (Byggstart hösten 2020 - pågår) 
Skapa en trafiksäker dragning för Sydostleden från Fjälkinge österut mot Bäckaskog. 

• Fulltofta–Hörby Hörby kommun (2021 – 2023) 
Åtgärden möjliggör cykling från Hörby till Fulltofta naturområde och bidrar till en trafiksäker 
cykelkoppling mellan Hörby och Höör. 

• Axeltorpsvägen i Näsum Bromölla kommun (2024 – 2026) 
Skapar en möjlighet att cykla på separat cykelväg mellan Bromölla och Olofström. 

• Malmövägen, Tyringe Hässleholms kommun (2024 – 2026) 
Öka möjligheten för barn och unga att röra sig på orten samt förbättra kopplingen till 
kollektivtrafiken och skapa ortskvalitéer. 

HELSINGBORG 
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• Järnvägsgatan, Tyringe Hässleholms kommun (2024 – 2026) 
Öka möjligheten för barn och unga att röra sig på orten samt förbättra kopplingen till 
kollektivtrafiken och skapa ortskvalitéer. 

• Kristianstad–Ovesholm Kristianstad kommun (2024 – 2026) 
Skapa en möjlighet att cykla i en trafiksäker miljö mellan Ovesholm till kollektivtrafik, skola 
och fritidsaktiviteter i Öllsjö och eller eventuellt vidare mot Kristianstad. 

• Bjärlöv–Torsebro Kristianstad kommun (2024 – 2026) 
Saknad länk som när det åtgärdas gör att befintliga stråk i nordöstra Skåne hänger samman. 

• Tranebodavägen, Lönsboda Osby kommun (2024 – 2026) 
Skapa en trafiksäker cykelkoppling till Lönsboda Folkets Hus och park. 

• Knislinge–Hjärsås Östra Göinge kommun (2024 – 2026) 
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Knislinge och Hjärsås. 

• Hanaskog–Torsebro Kristianstad kommun/Östra Göinge kommun (Har tagits bort?) 

• Folkets husgatan–Skjutbanan Bromölla kommun (2027 – 2029) 
Skapa en trafiksäker cykelkoppling till Skjutbanan för barn och unga. Från Folketshusgåtan 
leder en kommunal cykelväg fram till en planskildhet under Råbyvägen. Planskildheten och 
cykelvägen under är statlig. Förslaget är att koppla cykelvägen till planskildheten och sedan 
gå på östrasidan av Råbyvägen söderut till Skjutbanan. 

• Norra Mellby–Sösdala Hässleholms kommun (2027 – 2029) 
Skapa ortskvalitéer och förbättra kopplingen till viktiga målpunkter. Sträckan är en av 
huvudgatorna genom Sösdala och går förbi flera målpunkter som skola, sporthall, förskola, 
ridhus, idrottsanläggning och arbetsplatser. 

• Färlöv–Kristianstad Kristianstad kommun (2027 – 2029) 
Objektet ingår i ett stråk från Kristianstad till Broby. 

• Färlöv–Önnestad Kristianstad kommun (2027 – 2029) 
Det finns ett behov av att kunna cykla till arbetet och till kollektivtrafiken i relationen Färlöv-
Önnestad. 

• Planskildhet väg 19, Broby Östra Göinge kommun (2027 – 2029) 
Skapa en trafiksäker cykelkoppling under väg 19 till bad- och festplatsen vid Tydingen. 
Anslutande Tydingevägen har för låg årsdygnstrafik för att motivera en separat cykelväg. 
 
 

Sammanställning av brister: 

• Kapacitetsbrist på Södra stambanan  
Södra stambanan är av nationellt intresse. Södra stambanan är hårt belastad, särskilt mellan 
Hässleholm och Lund. Därför behövs Nya stambanan mellan Stockholm och Malmö för både 
fjärrtåg och storregionala tåg. Nya stambanan kommer att skapa en ökad kapacitet på Södra 
stambanan för regional tågtrafik och godstrafik.  
 

• Avsaknad av dubbelspår mellan i första hand Kristianstad- Hässleholm, men även vidare mot 
Helsingborg. 
Skånebanan är av nationellt riksintresse och dess betydelse ökar när Hässleholms 
Centralstation blir en station kopplad till ny stambana. Delsträckan Hässleholm – Kristianstad 
är en av de mest belastade enkelspårsträckorna i Sverige och dubbelspår mellan Kristianstad- 
Hässleholm är ett av de viktigaste objekten att få med i kommande Nationell plan för 
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infrastruktur. Det är viktigt med en satsning på dubbelspår för att åstadkomma en förstärkt 
tillväxtkraft i nordöstra Skåne. De temporära åtgärder som är beslutade på Skånebanan, t.ex. 
ett förlängt dubbelspår i Attarp, får inte utgöra ett hinder för att ett dubbelspår mellan 
Hässleholm och Kristianstad ska komma till stånd. I en förlängning behöver hela Skånebanan 
få dubbelspår för att binda ihop arbetsmarknadsregionerna och stärka hela Skånes 
utveckling. 
 

• E22 Fogdarp–Hörby Norra  
E22 är ett viktigt stråk som sammanbinder städer bl.a. mellan Trelleborg och Karlskrona. 
Vägen snart helt utbyggd i och med att objekt E22 Fjälkinge–Gualöv genomförs inom 
nuvarande plan med planerad byggstart sommaren 2022. Under hösten 2021 kommer det 
också att ske byte av befintliga broar över Helge å på E22 i Kristianstad. Kvar återstår objekt 
Fogdarp–Hörby Norra, den sista delen av E22 som ej är motorväg. Det är viktigt att detta 
objekt genomförs i inom nästa planperiod för Nationell plan för infrastruktur.  
 

• Riksväg 15 Göteborg-Karlshamn (Tvärledens förlängning Osby-Olofström) 
Väg 15 är en angelägen förbindelse mellan Halland och Blekinge. För några år sedan byggdes 
flaskhalsen mellan Osby och Markaryd bort, men på sträckan mellan Osby och Olofström 
finns det ett stort behov av ombyggnad och upprustning eftersom sträckningen inte håller 
den kvalitet som behövs för godstrafik. Det är viktigt att en åtgärdsvalsstudie snarast 
initieras.  
 

• Riksväg 19 Norr, Bjärlöv/Härlöv/Kristianstad  
Genom satsningen på väg 19 sker tydliga kopplingar till viktiga målpunkter i södra Småland 
och det skapar goda möjligheter till en utvidgad arbetsmarknad, men också förbättrade 
möjligheter till förbättrade kollektivtrafiklösningar. Riksväg 19 mellan Kristianstad och Broby 
behöver byggas om så snart som möjligt för att underlätta pendling både med bil och med 
buss. Sträckan Broby – Bjärlöv, finns med i nuvarande plan, men har blivit försenad p g a en 
överklagan. Dock återstår en besvärande flaskhals mellan Bjärlöv och Härlöv/Kristianstad för 
att nå E22:an. Infrastruktursatsningarna är en förutsättning för att starta superbussträckan 
mellan Kristianstad och Älmhult. Detta objekt måste med i kommande Regional  
Infrastrukturplan. 
 

• Riksväg 19 Söder, Kristianstad – Ystad 
När det gäller den södra sträckningen av riksväg 19 från Kristianstad är restiderna med såväl 
personbil som kollektivtrafik långa. Det finns utmaningar gällande tillgängligheten för 
kollektivtrafik främst på sträckan mellan Tomelilla och Kristianstad. Kvaliteten på södra 
sträckningen är för låg för att det just nu kan vara aktuellt med ett superbusskoncept. En 
framtida lösning behövs för att öka möjligheten till pendling mellan de två orterna.  
 

• Riksväg 21 
Riksväg 21 är ett viktigt stråk i öst-västlig riktning i norra Skåne. Riksväg 21 är en del av 
förbindelsen mellan Kristianstad och Helsingborg. Vägen är viktig för regional utveckling, 
arbetspendling, näringslivets transporter och långväga godstransporter. Riksväg 21 är 
ombyggd till 2+1 på hela sträckan inom Skåne NO, men längre västerut saknas 
mötesseparering. Vägen passerar genom Tyringe (och Perstorp) och har brister avseende 
trafiksäkerhet, barriärverkan och buller. 
 

• Riksväg 23, Höör - Hässleholm 
En ny väg byggs på sträckan Ekeröd – Sandåkra för att få en förbättrad framkomlighet och 
tillgänglighet. Sträckan Tjörnarp och Sandåkra byggs om till en mötesfri väg med mitträcke. 
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Dessa objekt finns med i nuvarande Regional Infrastrukturplan. För att få en bra 
framkomlighet på hela vägen behöver även sträckan mellan Sandåkra och Hässleholm ses 
över eftersom den sträckan har kvalitetsbrister.  
 

• Riksväg 23/13, Sträckan Ö Höör/Höör–Hörby.  
Åtgärden syftar till att leda trafiken från väg 23 norr om Höör via väg 13 och Hörby vidare 
söderut på E22 istället för via väg 23 genom Ringsjösundet. Åtgärden syftar därmed även till 
att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i det nya stråket Ekeröd-Hörby. Detta objekt 
finns med i nuvarande Regional Infrastrukturplan. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har startats upp 
under 2020 för att undersöka bästa sätt att hantera detta objekt. 
 

• Riksväg 24  
Riksväg 24 går mellan Mellbystrand och Hässleholm via Laholm, Våxtorp och Örkelljunga. 
Riksväg 24 är viktig för arbetspendling och för trafik från nordöstra Skåne och Blekinge för 
transporter längs de båda europavägarna både söderut till Europa och norrut till Halland och 
Bohuslän, Göteborg och Stockholm samt Norge. Vägen passerar genom Röke och Hörja och 
har vissa brister avseende trafiksäkerhet, barriärverkan och buller inom orterna. 
 

• Länsväg 117  
Länsväg 117 går mellan Hässleholm och Markaryd. Vägen är viktig för regional utveckling och 
har betydelse för långväga godstransporter. Vägen passerar genom Vittsjö och Bjärnum och 
är rekommenderad led för farligt gods vilket innebär en risk för de båda med 
vattenskyddsområden i direkt anslutning till vägen. Det finns även brister avseende 
trafiksäkerhet, buller, barriärverkan och utsläpp till luft. 
 

• Framtida nya Pågatågstopp inom Skåne Nordost 
Skåne Nordost anser att ökad turtäthet är viktigare än nya tågstopp. Om en planering av nya 
framtida tågstopp kommer att startas upp av Region Skåne ska denna planering även 
involvera nordöstra Skåne. Kristianstads kommun anser att Möllebacken, som ligger mellan 
Kristianstad och Fjälkinge, är ett möjligt tågstopp. Hässleholms kommun har pekat ut 
Emmaljunga som ett framtida stopp. Ytterligare tågstopp kan bli aktuella längs Skånebanan 
och Södra stambanan. 
 

• Superbuss koncept mellan Kristianstad – Malmö samt Kristianstad – Broby – Älmhult  
Kommuner inom Skåne Nordost har redan  börjat förbereda och genomföra fysiska planer 
inför superbusskonceptet så det viktigt att snarast starta upp de föreslagna linjerna mellan 
Kristianstad – Malmö och Kristianstad – Osby. För Skåne Nordost är det viktigt att stråket 
Kristianstad-Osby utreds för en förlängning till Älmhult. Dessa två sträckor bör snarast 
komma på plats och de infrastruktursatsningar som krävs behöver prioriteras både 
kommunalt och regionalt. Det är viktigt att superbussens hållplatser har centrala placeringar i 
orterna för att underlätta att locka fler invånare att pendla. 
 

• Regionala Cykelleder 
Skåne Nordost är positiva till att det planeras för tre regionala cykelleder i Skåne. Skåne 
Nordost önskar att det skapas en cykelled mellan Älmhult och Kristianstad på den gamla 
banvallen. Denna led finns idag inte med i den regionala cykelvägsplanen. Denna cykelled 
kan kopplas till de planerade regionala cykellederna Kristianstad – Ängelholm och 
Kristianstad- Malmö samt till Sydostleden som går mellan Växjö till Simrishamn via 
Kristianstad. Denna led skulle sammanbinda den norra delen av nordöstra Skåne med resten 
av Skåne.  
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Bilaga 4: Hållbar utveckling 
 

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp som spänner över många områden där intressekonflikter 
kan uppstå. Genom att göra sammanvägda hållbarhetsbedömningar skapas förutsättningar för 
medvetenhet om hur olika val påverkar utvecklingsmöjligheten idag och för framtiden. Värden som är 
viktiga att bevara behöver balanseras mot möjlig tillväxt. Region Skåne skriver i den regionala 
utvecklingsstrategin att det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till FN:s globala mål enligt Agenda 
2030. Regioner och kommuner har genom sitt utvecklingsarbete en central roll i genomförandet av de 
globala målen. 

Generationsmålet 
Regering och riksdag har beslutat att alla gemensamt ska arbeta för att uppnå ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Generationsmålet är ett övergripande mål för det nationella miljöarbetet och syftar till att 
visa den samhällsomställning som krävs för att vi ska kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta till kommande generationer. Det offentliga är en viktig aktör med möjlighet 
att bidra till att driva utvecklingen både som planerande och genomförande organ. Den nationella 
strategin för hållbar utveckling säger samhället behöver formas inom ramen för vad natur, miljö och 
människors hälsa tål för att nå en hållbar framtid. Oavsett var i livet man befinner sig ska jämlika 
socioekonomiska förutsättningar vara möjliga i hela samhället. Då strukturer som planeras idag 
påverkar samhällsutvecklingen under en lång tid är en grundförutsättning att planeringen i sin helhet 
strävar mot en långsiktig hållbar utveckling där den sociala, miljömässiga och ekonomiska utvecklingen 
samverkar.  

Klimatperspektivet  
För att uppnå ett långsiktig hållbart samhälle måste klimatperspektivet alltid beaktas. En utmaning 
kommuner står inför är att möta exempelvis ökad nederbörd och stigande havsnivåer, värmeböljor 
och marktorka. Ett förändrat klimat medför ökade risker för till exempel skyfall, ras och skred, 
kusterosion och föroreningar som kan få stor påverkan på den fysiska miljön och samhället både ur ett 
miljömässigt och ur ett folkhälsoperspektiv. Stor hänsyn bör därför tas till eventuell klimatpåverkan i 
planeringen av våra samhällsstrukturer. Frågorna som berörs är många och komplexa. En viktig aspekt 
är hållbar utveckling av rese- och transportsektorn för att utsläppen ska kunna minskas. Ytterligare en 
viktig aspekt är analys av klimatpåverkan och klimatanpassningsåtgärder både i befintliga strukturer 
samt vid planeringen av nya strukturer. 

Agenda 2030 
De globala målen för hållbar utveckling antogs genom Agenda 2030 på FN:s möte 2015. Det är 17 
globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen ska bidra till socialt, 
ekonomiskt och miljömässig hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. 
Skåne Nordosts arbete mot en gemensam vision och målbild förhåller sig till och stämmer överens 
med de globala målen.  
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Bild: Agenda 2030 med de 17 globala målen 

Barnkonventionen 
Sverige har antagit att barnkonventionen blivit svensk lag den 1 januari 2020.  Kommunerna inom 
nordöstra Skåne har genom sitt planmonopol ett ansvar för att barnkonventionen införlivas i 
samhällsplaneringen. Att införliva barnperspektivet i planeringen av den fysiska miljön är viktigt då 
beslut om infrastruktur, bebyggelse, markanvändning, bebyggelse och infrastruktur påverkar hur barn 
kan leva sitt liv i vårt samhälle.  

Jämställdhet 
Nordöstra Skåne ska kännetecknas som ett område där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för 
entreprenörskap, innovation och utveckling. Jämställdhetsperspektivet ska inkluderas in i 
verksamheter. Här är det naturligt att integrera jämställdhet i visioner, strategier och olika projekt och 
processer. 

Bevarandevärden 
En viktig hänsynsaspekt är att arbeta utifrån bevarandevärden så att värdefulla kvaliteter kan bevaras 
och främjas genom anpassad utveckling av det unika sammanhanget.  

Gällande bevarandevärden måste kunskapen ökas såväl regionalt som lokalt. Av regionplanen behöver 
det tydligt framgå vilka intressekonflikter som uppstår samt hur dessa har prioriterats och 
konkretiserats så att det blir tydligt vilka bevarandevärden som gemensamt tagits ställning till inom 
Region Skåne.  

Exempelvis bullerfria miljöer blir allt svårare att hitta och riskerar att bli en bristvara i framtiden. I Skåne 
Nordost finns stora naturområden som i hög utsträckning är opåverkade av buller och där naturens 
egna ljud istället får ta plats. Områden som regionplanen behöver ta hänsyn till.  
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Bilaga 5: Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm driver utvecklingen i 
södra Sverige 
 
Det finns en regional obalans i Skåne mellan västra Skåne och östra Skåne. Enligt Region Skånes 
befolkningsprognos kommer den kommande befolkningsökningen att främst ske i Malmö, Lund och 
Helsingborg. Eftersom en stor andel av de som flyttar till större städer resulterar denna 
befolkningsökning också i att andelen yngre ökar i de tre större städerna i västra Skåne. Denna trend 
kan driva utvecklingen i den riktningen att en stor del av nya arbetstillfällen, nytt boende och 
investeringar hamnar i västra Skåne. Därför måste viljeinriktningen att använda regional planering för 
att få ett Skåne i balans vara mycket tydlig i Regionplan för Skåne 2022-2040. Annars kommer den 
regionala obalansen att fortsätta att förstärkas.  

Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm har stor potential att vara en del i lösningen för att minska 
obalansen i Skåne. Städerna ligger strategisk utmed järnväg och riksväg. I handlingen 
”Planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för Skåne 2022-2040” visar Skåne Nordost att 
satsningar på Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm, som finns i ett mycket strategiskt geografiskt 
läge, kan med rätt insatser vara en resurs så att Skåne blir en tillväxtregion i Sverige. Nordöstra Skåne 
är internationellt viktigt ur många perspektiv. Området är ett naturligt nav för transportleder för väg 
och järnväg (Södra stambanan och Nya stambanan) som på ett naturligt sätt länkar vidare till olika 
importhamnar.  

Ur ett arbetsmarknads- och näringslivsutvecklingsperspektiv har tillväxtmotorn 
Kristianstad+Hässleholm en stor roll att spela som ett nav för södra Sveriges kompetensförsörjning då 
tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm ligger mitt i en utbildnings- och innovationsområde. Högskolan 
Kristianstad, Krinova Incubator and Science Park tillsammans med Norra Station är placerade mitt i 
navet och kan bidra med stor innovations- och utvecklingspotential för hela södra Sverige. Insatser 
inom fysiks planering inom Skåne Nordost, baserade på områdets unicitet, skulle möjliggöra en 
förstärkt näringslivsutveckling, att fler företag startas och att mindre företag vågar ta steget till att göra 
sin första anställning. Detta resulterar i en höjd sysselsättningsgrad och en höjd utbildningsnivå i 
nordöstra Skåne.   

Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm bidrar i stor utsträckning till sitt eget omland inom Skåne 
Nordost, men även till ett större geografiskt omland vilket har en stor betydelse för den regionala 
balansen i Skåne och södra Sverige gällande tillväxt och utveckling. Det är därför viktigt att Regionplan 
för Skåne 2022 - 2040 tydliggör hur fysisk planering kan minska obalansen i Skåne.  
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Bilaga 6: Kartor 
 
Kartorna i bilagan är förstorade kartor från kunskapsunderlaget, vilket ger en ökad läsbarhet. För att 
fullt ut förstå kartorna ska de läsas ihop med dokumentet ”Planeringsunderlag och förutsättningar 
till Regionplan för Skåne 2022-2040”. I ”Planeringsunderlag och förutsättningar 
till Regionplan för Skåne 2022-2040” förklaras bl.a. syfte och mål samt bakgrund, olika viljeinriktningar, 
strategier och visioner som tydliggör och ökar förståelsen av innehållet i kartorna.  
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Bilaga 7: Ordlista 
 
Besöksmål 
Nordöstra Skåne har en stor variation av besöksmål. Kyrkor och slott, som Bäckaskog, Wanås och 
Hovdala, minner om vårt historiska kulturarv liksom medeltida Åhus och renässansstaden Kristianstad. 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Hovdala vandringscenter, Fulltofta strövområde och 
naturcentrum samt sjöarna Immeln och Ivösjön är exempel välbesökta naturområden.  
Regionmuseet, Tykarpsgrottan, Svarta Bergen i Hägghult, Hässleholms Kulturhus, Kulturkvarteret, 
Kristianstads teater och en rad upplevelseföretag lockar också stora mängder besökare till området. 

Betydelse för sitt omland 
Det område som ligger runt en ort och som denna ort utövar inflytande på kallas för dess omland. 
Detta inflytande kan handla om att orten erbjuder omlandet ett utbud bestående av t.ex. 
handelscentrum, attraktiva arbetstillfällen, servicefunktioner, kulturupplevelser och närhet till ett 
större utbud av kollektivtrafik. Detta gynnar tillväxten både i tätorten och i dess omland.   

Bevarandevärden 
Vid fysisk planering behöver nyttan av investeringen vägas mot bevarandevärden. Bevarandevärden 
handlar om natur- och kulturvärden som är värda att bevaras, men också värdet i det befintliga 
friluftslivet i området. Bevarandevärdenas platsbundenhet och långa kontinuitet samt friluftslivets 
närhet behöver vägas in i avvägningar mot exploateringsintresset.  

Bostadsförsörjning (http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2000:1383)  
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Branschbredd 
Branschbredden på en arbetsmarknad har betydelse för attraktiviteten då en mångfald av företag 
underlättar matchningen mellan arbetskraft och arbetsgivare. Branschbredd minskar också en 
kommuns eller regions sårbarhet vid eventuella kriser inom en bransch. Det är de stora städerna som 
har störst bransch bredd.   

Destinationsutveckling 
Destinationsutveckling handlar om hela samhällets utveckling som besöksmål. Syftet är att verka för 
att området utvecklas till en attraktiv plats att bo på, att driva företag på och att besöka. Företag, 
föreningar, invånare, politiska beslutsfattare, kommuner och region har alla en del i arbetet. Det 
offentliga bidrar till utvecklingen genom att skapa förutsättningar för besöksnäringen att växa på ett 
hållbart sätt. Det kan ske genom att skapa infrastruktur som cykel- och vandringsleder, bidra med 
kunskap och inspiration och stimulera till samverkan mellan besöksnäringens olika parter. Samverkan 
är nyckeln till all framgångsrik destinationsutveckling. 

Flextur (https://www.skane.se/namndshandlingar/1906960/) 
Den stora skillnaden mellan dagens anropsstyrda trafik och Flextur är att kunden kan göra en resa mer 
flexibelt och får ett större utbud än i dag och får ett hållbart alternativ långsiktigt. Flextur är också ett 
nytt arbetssätt som kombinerar fordon och personal inom de båda avtalsområdena för Buss och 
Serviceresor. Detta möjliggör ett bättre resursutnyttjande genom att respektive fordonsflotta används 
gemensamt. De båda avtalsformerna samverkar till att lösa kollektivtrafikuppdraget på landsbygden. 
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Infrastruktur  
Infrastruktur består av anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället. 
Vägar, tågspår, bredband, elnät samt vatten och avlopp är exempel på delar av den fysiska 
infrastrukturen. 

Kollektivtrafik (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1370)  
Kollektivtrafik är enligt EU:s kollektivtrafikförordning "persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering". Definitionen omfattar enbart 
trafik som är öppen för allmänheten, men det spelar ingen roll hur den finansieras. 

Krösatåg (krosatagen.se) 
Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i länen Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge, 
Kronoberg och Skåne. Trafiken körs främst på sträckor i Jönköpings län och Kronobergs län med 
anslutningar in i de närliggande länen. Trafiken körs av Vy. 

Nationell plan för infrastruktur (https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-
infrastrukturplan)  
Planen visar vilka investeringar som ska göras i Sverige under kommande tolvårsperiod. Objekt i planen 
kan vara beslutade, under utredning eller planerade. Förändringar av planen kan uppstå p.g.a. 
förseningar och eventuella fördyringar.  

Nordöstra Skåne 
Nordöstra Skåne är det geografiska området associerat till de sex kommunerna Kristianstad, 
Hässleholm, Bromölla, Hörby, Osby och Östra Göinge. 

Pågatåg (skånetrafiken.se)  
Pågatåg är ett regionaltågssystem inom Skåne län med linjer in i angränsande län. Ansvarig för trafiken 
är Skånetrafiken, en förvaltning inom Region Skåne. Trafiken drivs av Arriva.  

Regional Infrastrukturplan (https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-
transportinfrastrukturplan-for-skane-2018-2029)  
Den regionala infrastrukturplanen har tagits fram av Region Skåne på uppdrag av regeringen. Planen 
avser investeringsåtgärder på i huvudsak det statliga vägnätet i Skåne. Planen visar, tillsammans med 
regeringens nationella transportplan, vilka investeringar som ska göras i Skåne under kommande 
tolvårsperiod. Objekt i planen kan vara beslutade, under utredning eller planerade. Förändringar av 
planen kan uppstå p.g.a. förseningar och eventuella fördyringar. 

Regionalt betydelsefulla orter  
Det finns regionalt betydelsefulla orter i nordöstra Skåne förutom tillväxtmotorns städer Kristianstad 
och Hässleholm. Dessa betydelsefulla orter har en viktig funktion för nordöstra Skånes utveckling. 
Samspelet mellan orterna och dess omland är avgörande för attraktivitet och konkurrenskraft. Dessa 
orter kopplas samman med god infrastruktur och erbjuder invånare i omlandet en hög samhällsservice, 
handelscentrum, attraktiva arbetstillfällen, kulturupplevelser och närhet till ett större utbud av 
kollektivtrafik.  

Skåne Nordost (www.skanenordost.se)  
Skåne Nordost är en samarbetskommitté i vilken de sex kommunerna Kristianstad, Hässleholm, 
Bromölla, Hörby, Osby och Östra Göinge ingår. Fokus ligger på tillväxt och att fler invånare ska ha 
arbete. Inom ramen för samarbetet arbetar kommunerna tillsammans inom en rad strategiska 
områden som näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt samhällsplanering och 
infrastruktur. 
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Tillväxtmotor 
Enligt Region Skåne är en tillväxtmotor en ort eller två orter i samverkan som uppvisar en ökning av 
sysselsättningsgraden och befolkningstillväxten som är högre än genomsnittet i Skåne. 

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) (https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings-
-och-analysmetoder/Atgardsval/) 
En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog mellan Trafikverket och 
kommuner/regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att aktörerna tillsammans ska 
få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. 

Öresundståg (oresundstag.se)  
Öresundståg trafikerar två länder och sex sydsvensk län. Linjenätet sträcker sig från Helsingör på den 
danska sidan till Göteborg, Växjö/Kalmar och Karlskrona på den svenska. Trafiken körs av DSB på den 
danska sidan och av Transdev på den svenska sidan. 
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oppna-skane-2030/ 

3. Strategier om Det flerkärniga Skåne 
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-
planering/strategier-for-det-flerkarniga-skane/ 

4. Översiktsplan Bromölla 
https://www.bromolla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-
detaljplaner/oversiktsplan/ 

5. Översiktsplan Hässleholms kommun 
https://www.hassleholm.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-
detaljplaner/oversiktsplan.html 

6. Översiktsplan Hörby kommun 
https://www.hassleholm.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-
detaljplaner/oversiktsplan.html 

7. Översiktsplan Kristianstads kommun 
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/detaljplan-och-
oversiktsplan/oversiktsplan/ 

8. Översiktsplan Osby kommun 
https://www.osby.se/bygga-bo--miljo/stadsplanering/oversiktsplan.html 

9. Översiktsplan Östra Göinge kommun 
https://www.ostragoinge.se/samhalle/planering/oversiktsplan/ 

10. Skåne Nordost Vision 2030 
http://www.skanenordost.se/om-skane-nordost/skane-nordost-vision-2030/ 

11. Skåne Nordost Strategier 
http://www.skanenordost.se/om-skane-nordost/skane-nordost-strategier/ 

12. Urbanisering 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsforsorjning/fly
ttningar/urbanisering/ 

13. Region Skånes Befolkningsprognos 
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/skanes-
befolkningsprognos-20202029/ 

14. Ekonomifakta 
https://www.ekonomifakta.se/ 
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15. Global uppvärmning 
https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165 

16. Nya Stambanor 
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nya-stambanor/ 

17. Lokala Arbetsmarknadsregioner 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-
forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-
rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/lokala-arbetsmarknader-la/ 

18. Skånebilden 
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/infrastrukturplaneri
ng/sverigeforhandlingen/skanebilden/ 

19. Nationell plan för infrastruktur 
(https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan) 

20. Regional Infrastrukturplan/Regional Cykelvägsplan 
(https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-
transportinfrastrukturplan-for-skane-2018-2029) 

21. Högskolan Kristianstad 
https://www.hkr.se/ 

22. Krinova Incubator & Science park 
https://www.krinova.se/ 

23. Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/transportstrategi2050_
webbversion.pdf 

24. Blekinge kustbana 
https://blekingetrafiken.se/#/ 

25. Markarydsbanan 
https://www.regionhalland.se/nyheter/nasta-steg-mot-persontrafik-pa-
markarydsbanan/ 

26. Trafikcharter Greater Copenhagen 
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-
prognoser/trafikcharter-greater-copenhagen/ 

27. Greater Copenhagen Cykelhandlingsplan 
https://supercykelstier.dk/greater-copenhagen-skal-vaere-verdens-bedste-
cykelmetropol/ 

28. Tillväxtmotor och regionala kärnor 
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm---hur-starker-
vi-skanes-regionala-karnor-och-tillvaxtmotorer.pdf 

29. Sverigeförhandlingen 
https://sverigeforhandlingen.se/ 

30. Elbilsstatistik 
https://www.elbilsstatistik.se/ 
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31. Skånebanan 
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/infrastrukturplaneri
ng/prioriterade-satsningar-inom-infrastruktur/skanebanan/ 

32. Flextur 
https://www.skane.se/namndshandlingar/1906960/ 

33. NaBoGo 
https://nabogo.com/sv/ 

34. Snabba cykelstråk 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-
samhallsplaneringen/Personresor/cykel-i-samhallsplaneringen/Snabba-cykelstrak/ 

35. Supercykelstråk 
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-
prognoser/supercykelstrak-i-skane--ett-koncept/ 

36. Kattegattleden 
https://kattegattleden.se/ 

37. Sydostleden och Sydkustleden 
https://sydostleden-sydkustleden.se/ 

38. Skåneleden 
https://www.skaneleden.se/ 

39. Bredbandsstrategi Skåne 
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/digital_infrastruktur
/  

40. Agenda 2030 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 

41. Nationell strategi för hållbar utveckling 
https://www.regeringen.se/49bba6/contentassets/241b29f58e444c8f9940f96d75bdbfb
c/svensk-sammanfattning-av-skr.-200102172 

42. Generationsmålet 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-
miljomal/Generationsmalet/ 

43. Strategisk plattform för destinationsutveckling i nordöstra Skåne 
http://www.skanenordost.se/globalassets/naringsliv/destination_nordostra_skane_fina
l_low.pdf  

44. Vandring i Skåne 
https://visitskane.com/sv/outdoors-adventure/vandring-i-skane 

45. Ridning och hästar i Skåne 
https://visitskane.com/sv/outdoors-adventure/ridning-och-hastar-i-skane 

46. Grönstruktur i Skåne, strategier för en utvecklad grön struktur  
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/gronstruktur_i_skane.p
df 
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47. LIS områden 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-
och-vatten/strandskydd/landsbyggdsutveckling-i-strandnara-lagen/ 

 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§5 

Revisionsrapport - granskning av budgetprocessen i 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/683 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen antar ekonomiavdelningens svar på revisionens 
iakttagelser avseende granskning av budgetprocessen i Hässleholms 
kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därtill kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följandebeslut: 

1. Lägga revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Hässleholms kommun granskat kommunens budgetprocess vars syfte 
var att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig budgetprocess. Deras 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens styrning av budgetprocessen 
är otillräcklig. Det anses att det saknas en tydlig och förutsägbar budgetprocess samt 
en tillräcklig uppföljning för att säkerställa en budget i balans. Konsekvensen av 
detta blir enligt EY:s bedömning att fullmäktiges budget förlorar styrande effekt i 
kommunen. Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen 
följande: 

• 

• 

• 

Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen . 

Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 
resursfördelningssystemen. 

Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska 
utveckling inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter utnyttjandet 
av resultatutjämningsreserven. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justeri; Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kornmun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

• Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i 
syfte att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som 
möjligt. 

Ekonomiavdelningens svar framgår enligt nedan. 

Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att budgetprocessen 
behöver tydliggöras. Ekonomiavdelningen kommer att skicka ut anvisningar i 
samband med uppstart av budgetprocessen. Syftet är att få en mer samlad och 
effektiv process där samtliga förvaltningar och nämnder tillsammans med 
kommunstyrelsen arbetar för att få en samsyn i kommunens utmaningar och 
förutsättningar. 

Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 
resursfördelningssystemet 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att den demografiska 
prognosen, vilken ligger till grund för resursfördelningssystemet, måste uppdateras. 
Budgetfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 234, om Strategisk plan 
2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. I miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens driftbudget finns 100 tkr årligen öronmärkt till 
framtagning av befolkningsprognos vilket innebär att i budgetprocesserna framöver 
kommer uppdaterade befolkningsprognoser att finnas tillgängliga. På så vis kommer 
korrekta förutsättningar för planering av verksamheterna att skapas. 

Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling 
inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter nyttjande av 
resultatutjämningsreserven 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att upprätta en långsiktig 
plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling inklusive en plan för att nå 
en ekonomi i balans efter nyttjande av resultatutjämningsreserven. 
Ekonomiavdelningen kommer att titta över hur en långsiktig plan för kommunens 
förväntade ekonomiska utveckling kan anpassas i samband med kommande 
budgetprocess . 

Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska tillämpning av 
resultatutjämningsreserven föregås av en bedömning av 
skatteunderlagsutvecklingen. Detta genom att jämföra utvecklingen för budgetåret 
med utvecklingen under de 10 föregående åren. Likaså ska det göras en bedömning 
av när konjunkturen återhämtat sig. Om konjunkturnedgången befaras bli långvarig, 
mer än två år, kommer åtgärder vidtas för att anpassa kostnaderna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte 
att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att stärka den kontinuerliga 
kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte att säkerställa att styrande 
åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt. 

Vid en prognostiserad avvikelse mot budget, ska aktuell nämnd fatta beslut om 
åtgärder. Som grund till beslutet görs en redogörelse för de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska effekterna av dessa åtgärder. I samband med första uppföljningstillfallet 
per den 28 februari ska åtgärdsplanen upprättas. Nämndens upprättade åtgärdsplan 
är den som gäller för året men kan, vid förändrad prognos, revideras under året. 

Ekonomiavdelningen kommer att skapa en enhetlig mall för åtgärdsplan med en 
tydlig struktur. Atgärdsplanen ska sträcka sig över både innevarande och kommande 
år för att få en långsiktighet i de åtgärder som vidtas, samt för att få en tydlig bild 
över den ekonomiska delårs- och helårseffekten. På så vis kan kommunstyrelsen ta 
en mer aktiv roll i uppföljningen och åtgärdsplaneringen av nämndernas 
ekonomiska resultat i ett tidigt skede. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisorerna 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Revisionsrapport - granskning av budgetprocessen i 
Hässleholms kommun 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
 
Kommunstyrelsen antar ekonomiavdelningens svar på revisionens iakttagelser avse-
ende granskning av budgetprocessen i Hässleholms kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta följande: 
 
Lägga revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar till handlingarna. 

 
 

Beskrivning av ärendet 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda revi-
sorerna i Hässleholms kommun granskat kommunens budgetprocess vars syfte var 
att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig budgetprocess. Deras sam-
manfattande bedömning är att kommunstyrelsens styrning av budgetprocessen är 
otillräcklig. Det anses att det saknas en tydlig och förutsägbar budgetprocess samt en 
tillräcklig uppföljning för att säkerställa en budget i balans. Konsekvensen av detta 
blir enligt EY:s bedömning att fullmäktiges budget förlorar styrande effekt i kommu-
nen. Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen följande: 
 

• Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen. 
 

• Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för resursför-
delningssystemen. 
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• Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckl-
ing inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter utnyttjandet av re-
sultatutjämningsreserven. 

 
• Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i 

syfte att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt. 
 
Ekonomiavdelningens svar framgår enligt nedan. 

Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen 
 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att budgetprocessen behöver 
tydliggöras. Ekonomiavdelningen kommer att skicka ut anvisningar i samband med 
uppstart av budgetprocessen. Syftet är att få en mer samlad och effektiv process där 
samtliga förvaltningar och nämnder tillsammans med kommunstyrelsen arbetar för 
att få en samsyn i kommunens utmaningar och förutsättningar. 
 
Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för resursfördel-
ningssystemet 
 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att den demografiska progno-
sen, vilken ligger till grund för resursfördelningssystemet, måste uppdateras. Budget-
fullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 234, om Strategisk plan 2022-2024 
med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. I miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
driftbudget finns 100 tkr årligen öronmärkt till framtagning av befolkningsprognos 
vilket innebär att i budgetprocesserna framöver kommer uppdaterade befolknings-
prognoser att finnas tillgängliga. På så vis kommer korrekta förutsättningar för pla-
nering av verksamheterna att skapas. 
 
Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling in-
klusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter nyttjande av resultatutjämnings-
reserven 

 
Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att upprätta en långsiktig plan 
för kommunens förväntade ekonomiska utveckling inklusive en plan för att nå en 
ekonomi i balans efter nyttjande av resultatutjämningsreserven. Ekonomiavdelningen 
kommer att titta över hur en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska 
utveckling kan anpassas i samband med kommande budgetprocess. 
 
Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska tillämpning av resultatutjäm-
ningsreserven föregås av en bedömning av skatteunderlagsutvecklingen. Detta genom 
att jämföra utvecklingen för budgetåret med utvecklingen under de 10 föregående 
åren. Likaså ska det göras en bedömning av när konjunkturen återhämtat sig. Om 
konjunkturnedgången befaras bli långvarig, mer än två år, kommer åtgärder vidtas för 
att anpassa kostnaderna. 
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Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte 
att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt 
 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att stärka den kontinuerliga 
kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte att säkerställa att styrande 
åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt.  
 
Vid en prognostiserad avvikelse mot budget, ska aktuell nämnd fatta beslut om åtgär-
der. Som grund till beslutet görs en redogörelse för de verksamhetsmässiga och eko-
nomiska effekterna av dessa åtgärder. I samband med första uppföljningstillfället per 
den 28 februari ska åtgärdsplanen upprättas. Nämndens upprättade åtgärdsplan är 
den som gäller för året men kan, vid förändrad prognos, revideras under året. 
 
Ekonomiavdelningen kommer att skapa en enhetlig mall för åtgärdsplan med en tyd-
lig struktur. Åtgärdsplanen ska sträcka sig över både innevarande och kommande år 
för att få en långsiktighet i de åtgärder som vidtas, samt för att få en tydlig bild över 
den ekonomiska delårs- och helårseffekten. På så vis kan kommunstyrelsen ta en mer 
aktiv roll i uppföljningen och åtgärdsplaneringen av nämndernas ekonomiska resultat 
i ett tidigt skede. 
 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 

Barnperspektivet  

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 

Miljökonsekvenser  

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Facklig samverkan 

Ärendet bedöms inte vara av karaktären att facklig samverkan behövs. 

 

Bilagor 

1. Granskningsrapport för budgetprocessen i Hässleholms kommun 
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Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Bengt-Arne Persson   

Kommundirektör/Förvaltningschef   

 

 

Eva-Lotta Svensson Gunilla Edvinsson 
Ekonomichef  Ekonom   



fm1HÄSSLEHOLMS 
~ KOMMUN 

REVISORERNA 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Granskning av Budgetprocessen 

2021-10-07 

Revisorerna har gett EY i uppdrag granska budgetprocessen i kommunen. Granskningens 
syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig budgetprocess. 

Den sammanfattande bedömningen av rapporten är att kommunstyrelsens styrning av 
budgetprocessen är otillräcklig. Det anses att det saknas en tydlig och förutsägbar 
budgetprocess samt en tillräcklig uppföljning för att säkerställa en budget i balans. 
Konsekvensen av detta blir enligt vår bedömning att fullmäktiges budget förlorar styrande 
effekt i kommunen. 

Det framgår av granskningen att flera av kommunens nämnder uppvisar återkommande 
underskott. Likaså att budgeten för 2021 med plan för 2022-23 kompenseras med 
resultatutjämningsreserven. Av denna anledning är det av vikt att budgeten är styrande för 
verksamheterna och att det finns en kontinuerlig uppföljning och åtgärdsplanering. 

Det framgår av granskningen att kommunen saknar övergripande anvisningar för hur 
budgetprocessen ska gå till. Därtill saknas det uppdaterade befolkningsprognoser som stöd 
för beräkningen av resursfördelningssystemen. Den nu gällande prognosen är inte 
uppdaterad sedan 2019. Trots att resurstilldelningen justeras, baserat på faktiskt utfall under 
budgetåret, försvårar detta möjligheten för nämnderna att i god tid planera verksamheten 
baserat på budget. Det noteras vidare att kommunen inte upprättar långsiktiga ekonomiska 
prognoser. Mot bakgrund av nämndernas återkommande underskott, och kommunens 
nyttjande av resultatutjämningsreserven, anses det vara av särskild vikt att långsiktigheten 
beaktas. Det framgår därtill att kommunstyrelsen inte har upprättat en plan för att nå en 
ekonomi i balans efter utnyttjandet av resultatutjämningsreserven. 

Ur ett kommunalrättsligt perspektiv är kommunstyrelsens uppföljning tillräckligt för 
uppfyllandet av uppsiktsplikten. Trots detta anses det att uppföljningen behöver stärkas. Det 
framgår av granskningen att ordinarie uppföljning inte har inneburit att nämnder presenterat 
tillräckliga åtgärdsplaner för att säkerställa en budget i balans. Kommunstyrelsen behöver 
därför vara mer aktiv i uppföljningen och åtgärdsplaneringen i ett tidigare skede. 

Detta bedöms sammantaget leda till ett kortsiktigt och reaktivt arbetssätt. Därmed är risken 
hög att underskott bara flyttas fram i tiden och att nödvändiga åtgärder inte vidtas med god 
framförhållning. Kommunstyrelsen bör därför tillse att det finns en långsiktig plan för 
finansiella och verksamhetsmässiga effektiviseringar. Det är i sammanhanget 
bekymmersamt att det i granskningen framkommer att det för flera verksamheter saknas 
politisk samsyn för att genomföra nödvändiga förändringar i syfte att uppnå 
budgetföljsamhet. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att: 

• Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen. 
• Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 

resursfördelningssystemen. 
• Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling 

inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter utnyttjandet av 
resultatutjämningsreserven. 

• Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte att 
säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt. 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat budgetprocessen i kommunen. 
Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
budgetprocess. 

Sammanfattande bedömningen av rapporten är att kommunstyrelsens styrning av 
budgetprocessen är otillräcklig. Vi anser att det saknas en tydlig och förutsägbar 
budgetprocess samt en tillräcklig uppföljning för att säkerställa en budget i balans. 
Konsekvensen av detta blir enligt vår bedömning att fullmäktiges budget förlorar styrande 
effekt i kommunen. 

Det framgår av granskningen att flera av kommunens nämnder uppvisar återkommande 
underskott. Likaså att budgeten för 2021 med plan för 2022-23 kompenseras med 
resultatutjämningsreserven. Av denna anledning är det av vikt att budgeten är styrande för 
verksamheterna och att det finns en kontinuerlig uppföljning och åtgärdsplanering. 

Det framgår av granskningen att kommunen saknar övergripande anvisningar för hur 
budgetprocessen ska gå till. Därtill saknas det uppdaterade befolkningsprognoser som stöd 
för beräkningen av resursfördelningssystemen. Den nu gällande prognosen är inte uppdaterad 
sedan 2019. Trots att resurstilldelningen justeras baserat på faktiskt utfall under budgetåret 
försvårar detta möjligheten för nämnderna att i god tid planera verksamheten baserat på 
budget. Vi noterar vidare att kommunen inte upprättar långsiktiga ekonomiska prognoser. Mot 
bakgrund av nämndernas återkommande underskott, och kommunens nyttjande av 
resultatutjämningsreserven, anser vi att är av särskild vikt att långsiktigheten beaktas. Det 
framgår därtill att kommunstyrelsen inte har upprättat en plan för att nå en ekonomi i balans 
efter utnyttjandet av resultatutjämningsreserven. 

Ur ett kommunalrättsligt perspektiv är kommunstyrelsens uppföljning tillräckligt för uppfyllandet 
av uppsiktsplikten. Trots detta anser vi att uppföljningen behöver stärkas. Det framgår av 
granskningen att ordinarie uppföljning inte har inneburit att nämnder presenterat tillräckliga 
åtgärdsplaner för att säkerställa en budget i balans. Kommunstyrelsen behöver enligt vår 
mening vara mer aktiv i uppföljningen och åtgärdsplaneringen i ett tidigare skede. 

Vi menar att detta sammantaget leder till ett kortsiktigt och reaktivt arbetssätt. Därmed är risken 
enligt vår mening hög att underskott bara flyttas fram i tiden och att nödvändiga åtgärder inte 
vidtas med god framförhållning. Kommunstyrelsen bör därför tillse att det finns en långsiktig 
plan för finansiella och verksamhetsmässiga effektiviseringar. Det är i sammanhanget 
bekymmersamt att det i granskningen framkommer att det för flera verksamheter saknas 
politisk samsyn för att genomföra nödvändiga förändringar i syfte att uppnå budgetföljsamhet. 

Mot bakgrund av iakttagelserna och bedömningarna i rapporten rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att: 

Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen. 

Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 
resursfördelningssystemen. 

Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling 
inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter utnyttjandet av 
resu ltatutjäm ningsreserven. 

Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte att 
säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Demografiska förändringar ställer krav på omställning, utveckling och tillgänglighet till 
kommunala tjänster i en kommun. Den demografiska sammansättningen i Sverige innebär den 
nästkommande 10-årsperioden att antalet äldre och antalet yngre ökar i en högre utsträckning 
än andra åldersgrupper. Detta ställer bland annat krav på tillgänglighet inom äldreomsorgen 
samt barn- och utbildningsverksamheter. 

Budgetprocessen är en av de viktigaste processerna för kommunens styrning och 
resursfördelning till verksamheterna. En väl fungerande budgetprocess och budgetföljsamhet 
stärker kommunens förutsättningar för att uppnå god ekonomisk hushållning. Kommunens 
ekonomiska utfall och de framtida utmaningar ställer höga krav på processerna för planering 
av verksamheten och dess finansiering. Brister i budgetprocessen riskerar felallokering 
därmed en dålig ekonomistyrning. 

Det framgår av kommunens strategiska plan med budget för 2021-23 att kommunen 
budgeterar med underskott på totalt 106 mnkr. Kommunen undgår balansresultatkravet genom 
att tillämpa resultatutjämningsreserven. Enligt kommunallagens balanskrav ska eventuellt 
underskott återställas snarast möjligt, dock ej längre än tre år efter underskottets uppkomst. 
Detta ställer krav på den ekonomiska förvaltningen. Om inte kommunens intäkter ökar över 
perioden krävs det effektiviseringar. Underskotten får också en direkt påverkan på kommunens 
likvida förmåga att genomföra investeringar. 

Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att granska budgetprocessen i 
Hässleholms kommun. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
budgetprocess. 

Finns en tydlig styrning och ansvarsfördelning för budgetprocessen? 

Har kommunstyrelsen en långsiktig plan för hur effektiviseringar ska genomföras i 
syfte att möta de ekonomiska förutsättningarna? 

Finns en struktur som säkerställer att effektiviseringar och budgetföljsamhet uppnås? 

o Kräver kommunstyrelsen åtgärdsplaner för att säkerställa att 
effektiviseringsvinster är nåbara? 

o Har kommunstyrelsen skapat förutsättningar att kontinuerligt följa upp 
besparingsåtgärder genom nyckeltal eller annan metodik? 

Tar budgetprocessen hänsyn till den förväntade långsiktiga ekonomiska utvecklingen 
i kommunen? 

1.3. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 
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1.4. Genomförande 

Granskningen har skett genom dokumentstudier samt genom intervjuer med nyckelpersoner 
inom kommunkontoret. Därutöver har intervjuer skett med ekonomichefer från ett antal andra 
nämnder i syfte att verifiera processen. Se källförteckning i bilaga 1. 

1.5. Revisionskriterier 

1.5.1. Kommunal/agen (2017:725) 

I kommunallagens 11 e kapitel finns skrivningar rörande kommunens ekonomiska förvaltning. 
Enligt 1 § ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I 6 § 
framgår att det i kommunens budget ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning, samt mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Budgetprocessen regleras i 11 e kap 8-11 §§. Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta ett 
förslag till budget, och därtill bestämma när övriga nämnder ska inkomma med budgetförslag. 

Kommunallagen 6 kap 1 § tydliggör kommunstyrelsens roll som ledande och samordnande av 
kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen har även en uppsiktsplikt gentemot övriga 
nämnders verksamhet. Enligt 11 § ska kommunstyrelsen följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även särskilt ha hand 
om den ekonomiska förvaltningen, samt från övriga nämnder begära in yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter så som beskrivet 
ovan. 

1.5.2. Kommunstyrelsens reglemente 

Enligt 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltning av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Därtill ska styrelsen följa 
de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt i samråd 
med nämnderna löpande följa upp mål och återrapportera till kommunfullmäktige. 

Till kommunstyrelsens övergripande uppgifter hör bland annat att: 

Leda och samordna arbetet med utformning av övergripande och strategiska mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av den kommunala verksamheten. 

Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder 

Leda och samordna arbetet med att effektivisera administrationen 

Kommunstyrelsen ska vidare enligt 6 § ha hand om kommunens medelsförvaltning samt övrigt 
ekonomisk förvaltning. 

1.5.3. Riktlinjer god ekonomisk hushållning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-18 (§ 139) om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Enligt riktlinjen bedöms god ekonomisk hushållning som en sammanvägning av kommunens 
övergripande mål. Därtill ska en analysmodell som bygger på fyra delar tillämpas bestående 
av: 

Resultat 

"' Kapacitet 
Risk 
Kontroll 
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Riktlinjerna tydliggör att en viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns 
balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i 
snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla 
skatteintäkter i den ordinarie verksamheten skapas förutsättningar för att finansiera 
investeringar, betala räntor på lån samt för att klara oförutsedda kostnader. 

Enligt riktlinjerna ska mål utarbetats för varje del. Vidare innefattar riktlinjerna hantering av 
resultatutjämningsreserven (RUR). Det framgår bland annat att kommunen kan använda RUR 
för att reglera underskott i bokslutet under en lågkonjunktur. I samband med att budgeten 
fastställs får RUR disponeras om skatteintäkterna sviktar till följd av en konjunkturnedgång. 
Vidare ska RUR inte disponeras för att täcka underskott som uppkommit av andra skäl, så 
som att: 

Nämnder inte har hållit budget 

Underlåtenhet att anpassa verksamheten för att täcka underskott 

Förändringar i verksamhetens demografiska målgrupper 
Sänkning av utdebiteringen 

Enligt riktlinjerna ska en bedömning av konjunkturens effekt på skatteunderlaget göras genom 
att jämföra budgetårets ökning av skatteunderlaget i riket i förhållande till de senaste 1 O åren. 
Det ska också göras en bedömning av när konjunkturen återhämtat sig. 

Enligt riktlinjerna bör också överläggning med kommunens revisorer ske inför beslut. 

1.5.4. Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett inriktningsmål att kommunen ska ha en god 
kostnadskontroll , i nedan tabell presenteras hur målet mäts, nuläge och målvärde. 

Målet mäts genom 

Verksamheternas nettokostnader i 
förhållande till skatteintäkter 

Kommunstyrelsens och 
nämndernas samlade 
budgetföljsamhet förbättras 

Nuläge 

Resultat 2020: 99,8 % 

Resultat 2020: avvikelse -1,48 % 

Målvärde 

Grönt: Under 99 % 

Gult: 99-100 % 

Rött:> 100 % 

Grönt: Minst 0 % 

Gult: -0,1- 0,5 % 

Rött: > -0,5 % 

Kommunstyrelsen får besluta om omdisponering mellan styrelsen och annan nämnd, eller 
mellan nämnder upp till 5 mnkr. Samt omdisponera från driftbudget till investeringsbudget upp 
till 5 mnkr. Eventuella tilläggsanslag i budget beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen får besluta om tilläggsanslag för drift genom minskning av årets resultat upp 
till 1 mnkr. 

Enligt skrivelser i budgeten ska nämnderna redovisa fem ekonomiska uppföljningar enligt: 

Februari 
April 

Augusti (delårsrapport) 
Oktober 
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December (årsredovisning) 

I det fall nämnd eller styrelse prognosticerar underskott ska åtgärder för att få budget i balans 
redovisas. Därtill ska en redogörelse av de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna 
av eventuella åtgärder presenteras. 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Budgetprocessen 

2. 1. 1. Styrning och ansvarsfördelning 

Det saknas processbeskrivning och riktlinjer för budgetprocessen i Hässleholms kommun. 
Enligt årshjul för kommunens mål- och resultatstyrning ska ett budgetunderlag tas fram i mars 
månad (se nedan figur). Av kommunfullmäktiges budget för 2021 framgår generella 
ekonomistyrningsprinciper och budgetregler. Dessa omfattar främst regler för omdisponering, 
tilläggsanslag och investeringar . 

• Oel#l,,.;.;,ort 

\lct\umitict1i:,l.in m::d 

• 

• 

Av budgetinstruktioner för 2021 framgår att det i mars månad 2020 hålls en budgetdag då 
nämnderna ska presentera åtgärdsförslag för att hålla den beslutade budgetramen. Detta 
baserat på föregående års plan. Därtill ska nämndernas investeringsbehov presenteras. I 
samband med detta presenteras inga gemensamma budgetförutsättningar eller underlag för 
nämnderna att förhålla sig till. Det är upp till respektive nämnd att besluta om vilka områden 
som lyfts och vad som ska presenteras på budgetdagen. 

Därefter hölls även en gemensam budgetdag i augusti 2020. Resultatet från budgetdagarna 
utgör underlag för budgetberedningen samt diskussioner om eventuella förändringar i 
budgettilldelningen. I samband med budgetdagen i augusti presenteras kommunens 
ekonomiska ställning i jämförelse med andra kommuner och ekonomiska förutsättningar för 
kommande år baserat på: 

Föregående års plan 

Skatteunderlags prognos 
Löneökningar 

Resursfördelning (se avsnitt 2.1.2) 
Nämnderna arbetar internt med att ta fram budgetförutsättningar i form av omvärldsanalys, 
statistik och utmaningar för verksamheterna. Intervjuade uppger att det sker löpande dialog 
mellan förvaltningar och främst arbetsutskotten i samband med budgetarbetet. De intervjuade 
uppger vidare att de kommunövergripande budgetdagarna främst innebär att budgetarbetet 
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presenteras men att det saknas forum för diskussion angående gemensamma utmaningar och 
förutsättningar. 

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige 2018-12-06 ska den slutgiltiga budgeten antas i juni 
månad. Vid intervjuer uppges dock att detta endast skett inför budget år 2020 och att 2021 års 
budget beslutades i november. Även 2022 års budget kommer att beslutas i november. De 
intervjuade framhåller att sena budgetbeslut skapar svårigheter i det interna budgetarbetet. 
Detta skapar en stress eftersom nämnderna måste ta fram internbudgetar baserat på den 
tilldelade ramen. Effekten blir att verksamheterna får sin slutgiltiga ram genom internbudget i 
februari, två månader in i budgetåret. Flertalet intervjuade framför i sammanhanget att det 
saknas styrfart i budgetprocessen. Det hade underlättat för styrningen och internbudgetarbetet 
om budgetbeslutet följde fullmäktiges plan enligt beslut 2018-12-06. 

Detta framförs vara särskilt besvärligt för barn- och utbildningsnämnden. I och med att 
förutsättningarna för verksamheten grundar sig på läsårskalendern är det svårare att anpassa 
skolorganisationen halwägs in i läsåret. Det framförs att eventuella åtgärdsbehov i stor 
utsträckning behöver verkställas under höstterminen varpå det potentiellt krävs dubbel effekt . 
för att väga upp för underskott under vårterminen. Det framförs dock att nämnden försöker 
bromsa kostnader kontinuerligt under året. Därtill framförs att nämnden inte har möjlighet att 
rapportera in uppgifter till nationella register i december för ersättningar till skolor med 
fristående huvudmän. Det framförs att kommunen fått kritik för försenad rapportering. 

Det framförs därtill i flera intervjuer att avsaknaden av en tydlig politisk majoritet i kommunen 
innebär att nämnder och dess förvaltningar behöver spekulera i vilket politiskt budgetförslag 
som kommer att beslutas om. Detta på grund av att nämnderna behöver arbeta med 
internbudget parallellt med den kommungemensamma budgetprocessen. 

2. 1. 1. 1 Tillämpning av resultatutjämningsreserv 

I strategisk plan med budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023 framgår att kommunen 
kommer att tillämpa resultatutjämningsreserven för de kommande tre åren. Förutsättningarna 
för att tillämpa resultatutjämningsreserven regleras av de av kommunstyrelsen beslutade 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Enligt riktlinjerna ska tillämpning av 
resultatutjämningsreserven föregås av en bedömning av skatteunderlagsutvecklingen. Detta 
genom att jämföra utvecklingen för budgetåret med utvecklingen under de 10 föregående åren. 
Likaså ska det göras en bedömning av när konjunkturen återhämtat sig. 

Det framgår av strategisk plan med budget för 2021 att skatteintäkterna förväntas minska 
under 2021 i förhållande till motsvarande intäkter under 2020. Detta med ca 20 mnkr. Enligt 
plan för 2022 och 2023 förväntas intäkterna återigen öka med ca 80 respektive 90 mnkr jämfört 
med tidigare år. Det framgår ej av budget eller annan presenterad dokumentation att 
kommunstyrelsen i budgetprocessen dokumenterat särskild bedömning i enlighet med 
förutsättningarna enligt riktlinjen. Det framförs i sakkontrollen att kommunen för 
konjunkturutvecklingen utgick från SKR:s cirkulär 2020:39. Enligt cirkuläret framgår att det 
under kapitel "Disponering av resultatutjämningsreserven" att rikets underliggande 
skatteunderlagsutveckling är som följer: 

2020 2021 2022 2023 2024 

Snitt 10 år 4,0 4,0 3,7 3,6 3,6 

Arlig ökning 2,5 1,8 3,5 3,6 3,5 

Differens -1,5 -2,2 -0,2 -0,1 -0,1 
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Det framgår av granskningen att överläggningar med revisorerna ej skett inför beslut om 
nyttjande av resultatutjämningsreserv. I sakkontrollen framförs att detta inte genomfördes för 
att det inte är ett krav enligt riktlinjerna och att det inte fanns tid inom ramen för 
budgetprocessen. 

2.1.2. Långsiktig ekonomisk planering 

Det saknas bedömningar av kommunens förväntade långsiktiga ekonomiska förutsättningar 
som del av budgetprocessen. Vid intervjuer uppges att fokus ligger på kommande budgetår 
med planperiod varpå det långsiktiga perspektivet inte beaktas i större utsträckning. I de 
underlag som granskarna har tagit del av finns inga långsiktiga prognoser för utvecklingen av 
kommunens ekonomi, utöver vad som framgår av flerårsplanen. 

Befolkningsprognosen används som underlag för de verksamheter som får volymbaserad 
tilldelning genom en resursfördelningsmodell (förskola, skola och äldreomsorg). Övriga 
verksamheter tilldelas en budget genom ramanslag. Den nuvarande 
resursfördelningsmodellen infördes år 2019 (efterbeslut i fullmäktige 2018-04-23) och baseras 
på en utredning som genomfördes av en extern konsult 2017. Syftet med modellen uppges 
vara att fördela rätt resurser vid rätt tillfälle och ska anpassas i takt med att volymer ökar eller 
minskar. Därtill framgår av fullmäktiges beslut att en befolkningsprognos ska tas fram årligen. 
Intervjuade uppger dock att detta inte skett de senaste åren. Den senaste 
befolkningsprognosen togs fram år 2019. 

Beloppsnivåerna i resursfördelningsmodellen baseras på den tilldelning som kommunen får 
genom det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Verksamheterna kompenseras inte 
fullt ut genom resursfördelningsmodellen. Kompensationsfaktorn utgår från uppräkning på 90 
procent. Detta motiveras genom att en ny elev eller brukare inte fullt ut genererar samtliga 
kostnader. På samma sätt bedöms det inte vara möjligt att hämta hem hela kostnaden vid 
minskning av en elev eller brukare. Eftersom underlaget för kommande år bygger på en 
prognos, sker en justering av helårseffekt i kommande års budget, det vill säga om den faktiska 
befolkningsutvecklingen skiljer sig från prognosen. I modellen ingår inte kostnader för lokaler 
och lokalvård varpå ett avdrag görs i beräkningsunderlaget. Budgettilldelning för dessa 
kostnader sker separat. 

De intervjuade uppger att det är välkänt att kommunen står inför ekonomiska utmaningar och 
att verksamheterna generellt går med underskott. Vidare framhålls att de senaste årens 
positiva resultat för finansförvaltningen har möjliggjort att kommunens resultat förbättrats. I 
2021 års budget konstateras även följande: 

Verksamheternas nettokostnader uppgår till 102,3 % av skatteintäkter och bidrag. 

Årets resultat är budgeterat till -51 mnkr (51 mnkr disponeras från RUR). 

Låneskulden ökar med 318 mnkr. 

Soliditeten kommer sjunka från 55 % till 50,9 %. 
Vidare budgeteras även underskott för planperioden år 2022-2023 med totalt 54,8 mnkr och 
det konstateras att detta innebär att samtliga medel tillgängliga i reserven disponeras. Vid 
intervjuer framkommer att det saknas plan för hur kommunens ska uppnå balansresultatkravet 
efter planperioden och efter det att reserven har disponerats fullt ut. 

I detta avseende lyfts den nuvarande politiska mandatfördelningen som en hindrande 
omständighet när det kommer till att ta större beslut om besparingar och potentiella 
effektiviseringar. 
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2. 1.3. Bedömning 

Vi bedömer att styrningen av budgetprocessen som helhet är otillräcklig. Vår bedömning är att 
det finns ett behov av att ha en mer samlad process där samtliga nämnder tillsammans med 
kommunstyrelsen arbetar för att få en samsyn i kommunens utmaningar och förutsättningar. 
Det saknas även långsiktiga prognoser och analyser vilket vi bedömer vara särskilt 
bekymmersamt. Med anledning av de stora verksamhetsmässiga underskotten, och att det i 
budgeten inte finns en plan för återställande av resultat efter nyttjandet av 
resultatutjämningsreserven, anser vi det vara att särskild vikt att budgetprocessen beaktar den 
långsiktiga ekonomiska utvecklingen. 

Det är vidare vår bedömning att nyttjandet av resultatutjämningsreserven inte är helt förenlig 
med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Vi noterar att SKR:s bedömningar har beaktats 
för skatteunderlagsutvecklingen, detta har dock inte dokumenterats i enlighet med riktlinjerna. 
Enligt riktlinjerna ska därtill analysen inkludera bedömning av när konjunkturen återhämtat sig. 
Kommunen får ej heller nyttja resultatutjämningsreserven längre än tre år. Mot denna 
bakgrund är det vår bedömning att kommunstyrelsen inte har säkerställt en plan för en 
ekonomi i balans efter utnyttjandet av resultatutjämningsreserven. Därtill anser vi att 
kommunstyrelsen borde ha överlagt med revisorerna inför nyttjandet av 
resultatutjämningsreserven, detta trots att riktlinjerna endast stipulerar att överläggningar bör 
genomföras. 

Det är positivt att det finns en resursfördelningsmodell som beaktar befolkningsutvecklingen. 
Dock framgår att tilldelningen beräknas utifrån en utdaterad befolkningsprognos. Mot bakgrund 
av prognosens vikt för budgettilldelningen är det enligt vår mening bristfälligt att 
kommunstyrelsen inte tillsett att denna har uppdaterats sedan 2019. 

2.2. Effektiviseringsåtgärder och budgetföljsamhet 

Nämnderna ska under året rapportera in månadsresultat samt prognos för helåret per siste 
februari, april och oktober. Uppföljningen innefattar budget, utfall, prognos samt förklaring till 
eventuella awikelser. Detta presenteras dels i löptext dels med ekonomisk redovisning 
avseende drift och investeringar. 

I det fall en nämnd uppvisar underskott ska det enligt strategisk plan med budget presenteras 
åtgärder för att nå en budget i balans. Därtill ska en redogörelse av åtgärdernas effekter på 
ekonomi och verksamhet inkluderas. Det finns en särskild tidplan för inlämning av åtgärdsplan 
vid underskott som innebär att åtgärdsplaner ska presenteras ca tre månader efter lämnad 
prognos 1. 

Enligt månadsuppföljningen daterad den 30e april prognosticerades en negativ helårsprognos 
på -24,9 mnkr. Detta utgör ett underskott gentemot budget på -13,9 mnkr. Nämndernas totala 
underskott i driftbudgeten uppgick till cirka -100 mnkr. Detta föranledde tekniska nämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden att inkomma 
med åtgärdsplaner till augustisammanträdet. Av ärendet framgår att ekonomiavdelningen har 
tagit del av åtgärdsplaner. Det framgår av intervju att samtliga åtgärdsplaner bedömdes vara 
ofullständiga. Generellt beskrivs åtgärdsplanerna sakna tillräckliga beskrivningar av effekter 
samt att åtgärderna inte fullt ut täcker de underskott som uppvisats. Merparten av 
åtgärdsplanerna innefattar därtill äskanden om tilläggsanslag. Kommunstyrelsen behandlade 
åtgärdsplanerna vid sitt augustisammanträde (2021-08-11 § 131) av beslutet framkommer att 

1 Tidplan för åtgärdsplan: 
• Uppvisat underskott per siste februari lämnas åtgärdsplan i maj 
• Uppvisat underskott per siste april lämnas åtgärdsplan i augusti 
• Uppvisat underskott per siste augusti lämnas åtgärdsplan i november 
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dessa fyra nämnder senast den 21 :e september ska inkomma med underlag till 
ekonomikontoret. Den 29:e september ska åtgärdsplanerna muntligt föredras för 
kommunstyrelsen. I samma beslut föreslås fullmäktige att avslå tre av tekniska nämndens 
åtgärdsförslag (TN 2021-06-24 § 64). Tekniska nämndens åtgärdsförslag var: 

1. Att föreslå ( ... ) kommunfullmäktige att utöka tekniska nämndens budget för hantering 
av vinterväghållning med 2,25 mnkr. 

2. Att föreslå( ... ) kommunfullmäktige att utöka tekniska nämndens budget med 800 tkr 
för kostnader med anledning av sanering av fastigheten Stoby 6: 1. 

3. Att ( ... ) ianspråkta 1 mnkr från budget för garantiåtgärder efter återställande av 
grävning i kommunal mark. 

Fullmäktige beslutade 2021-08-30 § 180 att avslå tekniska nämndens begäran enligt punkter 
1-3 ovan. 

Barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, arbetsmarknadsnämnden och 
socialnämnden med reviderade åtgärdsplaner enligt plan. Vid granskningstillfället har 
kommunstyrelsen inte behandlat skrivelserna. Av underlag till kallelsen för sammanträde den 
29e september 2021 framgår att kommunstyrelsen föreslås att: 

1. Lägga de reviderade åtgärdsplanerna från uppföljningen per den 30 april till handlingar. 
Negativa budgetawikelser i nämnden följs upp vidare vid behandlingen av 
åtgärdsplaner som inlämnas efter delårsrapporten per den 31 augusti. 

2. Till fullmäktige föreslå besluta att tekniska nämndens begäran om kompensation för 
kostnader för detaljplaner om motsvarande 5,6 mnkr avslås. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde kommer också delårsrapporten för januari-augusti att 
behandlas. Enligt delårsrapporten prognosticeras kommunen att uppvisa ett positivt resultat 
på 122 mnkr. Det framgår vidare att nämndernas prognosticerade resultat uppgår till -55,4 
mnkr. Detta är 45 mnkr bättre än det prognosticerade resultatet enligt månadsuppföljningen i 
april. Finansförvaltningen beräknas uppvisa en positiv awikelse med 188,6 mnkr. 

Vid flertalet intervjuer beskrivs att det finns underlag och utredningar med förslag om större 
åtgärder inom nämnderna, för att nå en budget i balans. Dock finns inget politiskt stöd för 
förslagen varpå tjänstemannaorganisationen får ett begränsat handlingsutrymme vad avser 
möjligheter till besparingar. Exempel på detta är inom skolan, där de intervjuade uppger att 
den nuvarande skolorganisationens klasstorlekar och antal skolenheter inte är anpassad efter 
barn- och utbildningsnämndens budget. Enligt förvaltningens utredning skulle en anpassad 
skolorganisation minska kostnaderna med ca 22 mnkr. Trots att en majoritet i nämnden 
beslutat om internbudget i linje med fullmäktiges budgettilldelning saknas det en majoritet för 
förändrad skolorganisation. Det framkommer av intervju att det anses finnas liten möjlighet att 
uppnå budget utan ett sådant beslut. Det framförs vidare att underskotten inom barn- och 
utbildningsnämnden får "dubbel effekt" då fristående huvudmän ska kompenseras för 
nämndens underskott i enlighet med lagen om ersättning på lika villkor. 

I kommunfullmäktiges budget för 2021 med flerårsplan 2022-2023 framgår inte huruvida någon 
nämnd har tillskrivits ett effektiviserings- eller besparingskrav. Dock framgår att budgeten för 
2021 inte innefattar kompensation för prisökningar. Det framförs i sakkontrollen att fullmäktige 
inte fattat något beslut om sådana krav. Att det saknas kompensation för prisökningar innebär 
dock i praktiken att effektiviseringar eller besparingar är nödvändiga. 

I budgeten finns en generell effektivisering av fastighetsbeståndet som ska generera besparing 
på 27 mnkr under år 2021-2022. Effektiviseringsposten fanns med i budgeten redan år 2020 
men det saknades en plan för hur effektiviseringen skulle uppnås. I november 2020 beslutade 
kommunstyrelsen att avsätta 850 tkr för framtagande av åtgärdsprogram för 
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lokaleffektiviseringen. En utredning presenterades i mars 2021 och i juni 2021 beslutade 
kommunfullmäktige om att gå vidare med förslagen. 

Mot bakgrund av socialnämndens ekonomiska underskott lät kommunledningen genomföra 
en genomlysning av extern konsult med syfte att uppnå ekonomi i balans (Public partner 2020-
10-12). Fokus bör vara att söka effektiviseringsmöjligheter. Den övergripande slutsatsen var 
att socialnämnden genomfört relevanta förändringar för att nå en ekonomi i balans men att det 
saknas en gemensamt förankrad bild kring hur detta ska gå till. Därtill menar konsulten att 
kortsiktiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans endast kan uppnås genom att ta beslut 
som inte är förenliga med gällande lagstiftning. Det konstateras i rapporten att förvaltningen 
avseende IFO såvitt konsulten kan se har varit följsam mot förväntade effektiviseringar, men 
att budget trots det inte kunnat hållas. Enligt rapporten rekommenderas kommunen att 
utveckla resursfördelningssystem för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden som 
beaktar demografiska-, socioekonomiska och volymmässiga förändringar. Ytterligare en 
rekommendation var att skapa en arena för gemensamt ansvarstagande mellan 
kommunstyrelsen och social- samt arbetsmarknadsnämnden i form av en politisk styrgrupp. 
Syftet är att kommunledning ska tydligt beskriva sin vilja och ambition med nämnderna. Det 
bedöms finnas utrymme för socialnämnden att effektivisera verksamheten med 2 procent 
årligen. Detta genom samordning för att minska antalet individer i behov av stödinsatser. I 
sakkontrollen framförs att tolkningen av rapporten är att effektiviseringskravet förutsätter att 
nämnden har "rätt budget från början". Rapporten fastslår att socialnämnden arbetar effektivt 
givet uppdragets omfattning. Enligt rapportens analys uppgår nettokostnadsavvikelsen till -
22,9%. Hur mycket detta utgör i kronor framgår ej av rapporten. 

Det framgår av intervju att kommunstyrelsen i liten utsträckning följer nämndens 
kostnadsutveckling kontinuerligt genom uppföljning av nyckeltal och löpande ekonomisk 
utveckling. I sakkontrollen exemplifieras detta med att antalet aktualiseringar ökat med 60 
procent gällande barn och unga under fem år. Fokus ligger istället på de ekonomiska 
uppföljningarna enligt planen i strategisk plan med budget. Vid befarade underskott leder detta 
till att beslut om åtgärder kommer senare under året. Det framgår att flertalet nämnder bevakar 
ett flertal nyckeltal kopplade till sina verksamheter. Det finns dock i liten utsträckning koppling 
till dess ekonomiska påverkan på nämndens resultat. Det finns enligt uppgift inga krav från 
kommunledningskontoret eller kommunstyrelsen på uppföljning av särskilda nyckeltal utöver 
ordinarie budgetuppföljningar. 

2.2. 1. Bedömning 

Det finns former för systematisk återrapportering till kommunstyrelsen genom fem 
månadsuppföljningar. Ur en kommunalrättslig aspekt menar vi att detta är tillräckligt för att 
säkerställa uppsiktsplikten. Granskningen visar dock att detta inte i tillräcklig utsträckning ger 
önskad effekt för budgetföljsamheten. Nämnderna uppvisar återkommande underskott. Likaså 
framgår det av granskningen att flertalet av nämndernas upprättade åtgärdsplaner bedömts 
vara otillräckliga. Det är enligt vår mening inte ändamålsenligt att prognosticerade underskott 
i första tertialrapporten inte inneburit att tillräckliga åtgärdsplaner beslutats om förrän i slutet 
av september. Effekten av åtgärderna riskerar då att bli orealistiska givet att underskottet ska 
återställas inom de tre återstående månaderna för året. Kommunstyrelsen bör enligt vår 
bedömning därför ta en mer aktiv och stödjande roll i uppföljningen och åtgärdsplaneringen i 
syfte att skapa förutsättningar för att nå en ekonomi i balans. 

Det är i sammanhanget bekymmersamt att det i granskningen framkommer att det saknas 
politisk samsyn för att genomföra nödvändiga förändringar i syfte att uppnå budgetföljsamhet. 
Detta är särskilt påtagligt för barn och utbildningsnämnden. Trots att nämnden antagit 
internbudget baserat på de av fullmäktige beslutade förutsättningar saknas politisk majoritet i 
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nämnden för att besluta om omorganisering. En omorganisering som av barn- och 
utbildningsförvaltningen bedöms vara nödvändig för att nå en budget i balans. 
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3. Sammanfattande bedömning 
Det är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens styrning av budgetprocessen är 
otillräcklig. Vi anser att det saknas en tydlig och förutsägbar budgetprocess samt en tillräcklig 
uppföljning för att säkerställa en budget i balans. Konsekvensen av detta blir enligt vår 
bedömning att fullmäktiges budget förlorar styrande effekt i kommunen. 

Bedömningen grundar sig på att det enligt vår mening saknas tillräckliga anvisningar för 
budgetprocessen inom kommunen. Likaså saknas det grundläggande förutsättningar för en 
effektiv budgetprocess, varav den mest noterbara är att kommunens befolkningsprognos inte 
är uppdaterad sedan 2019. Kommunen tillämpar resursfördelningssystem för barn- och 
utbildningsnämnden samt vård och omsorgsnämnden, vilket i sig är positivt. Systemets 
funktionalitet kräver dock att prognosen för demografisk utvecklingen är uppdaterad. Detta i 
syfte att skapa korrekta förutsättningar för planeringen av verksamheterna. 

Det är vår bedömning att kommunstyrelsens uppsiktsplikt är tillräcklig ur ett 
kommunallagsrättsligt perspektiv. Detta genom planen för ekonomisk uppföljning. En god 
uppsikt är dock inte tillräckligt för att skapa en ekonomi i balans. Granskningen visar att de av 
nämnderna upprättade åtgärdsplanerna har varit otillräckliga vilket skapat fördröjningar för 
dess realiserbarhet. Kommunstyrelsen bör mot denna bakgrund ta en mer aktiv roll i 
uppföljningen och åtgärdsplaneringen av nämndernas ekonomiska resultat i ett tidigare skede. 

Det är vår bedömning att nuvarande budgetprocess och åtgärdsplanering präglas av ett 
kortsiktigt och reaktivt arbetssätt. Vi kan konstatera att resultatet i strategisk plan med budget 
kompenseras med medel ur resultatutjämningsreserven. Trots detta saknas det långsiktiga 
bedömningar av hur en ekonomi i balans ska uppnås efter utnyttjandet av 
resultatutjämningsreserven. Därmed är risken enligt vår mening hög att underskott bara flyttas 
fram i tiden och att nödvändiga åtgärder inte vidtas med god framförhållning. 
Kommunstyrelsen bör tillse att det finns en långsiktig plan för finansiella och 
verksamhetsmässiga effektiviseringar. Därtill anser vi att kommunstyrelsen bör säkerställa en 
mer effektiv uppföljning av nämndernas ekonomiska resultat och följsamhet mot beslutade 
effektiviseringskrav och besparingar. Detta är enligt vår mening en förutsättning för att 
säkerställa att adekvata åtgärder vidtas i god tid. 

Revisionsfrågor Svar 

Delvis. Det finns ett upprättat årshjul för budgetprocessen 
Finns en tydlig styrning och samt vilken part som är involverad i respektive del. Det 
ansvarsfördelning för saknas dock anvisningar för budgetprocessen. Därtill saknas 
budgetprocessen? det uppdaterade befolkningsprognoser. 

Har kommunstyrelsen en 
långsiktig plan för hur Nej. Det saknas långsiktiga ekonomiska prognoser och 
effektiviseringar ska genomföras analyser. Det finns dock ett åtgärdsprogram för 
i syfte att möta de ekonomiska effektivisering av lokalbeståndet. 
förutsättningarna? 

Finns en struktur som Delvis. Det finns en struktur för ekonomisk återrapportering 
säkerställer att effektiviseringar samt krav på att inkomma med åtgärdsplaner. Granskningen 
och budgetföljsamhet uppnås? visar dock att åtgärdsplanerna varit otillräckliga och att 

Kräver kommunstyrelsen beslut om åtgärder beslutats om först fem månader efter 

åtgärdsplaner för att säkerställa uppdagat underskott. Kommunstyrelsen har ej heller 

att effektiviseringsvinster är förutsättningarna att kontinuerligt följa upp 

nåbara? besparingsåtgärder utöver ordinarie uppföljningsplan. 
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Har kommunstyrelsen skapat 
förutsättningar att kontinuerligt 
följa upp besparingsåtgärder 
genom nyckeltal eller annan 
metodik? 

Tar budgetprocessen hänsyn till 
den förväntade långsiktiga 
ekonomiska utvecklingen i 
kommunen? 

Nej. Budgetprocessen beaktar budgetår och planperioden. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen. 

Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 
resu rsfördelningssystemen . 

Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling 
inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter utnyttjandet av 
resultatutjämningsreserven. 

Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte att 
säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt. 

Hässleholm 7 oktober 2021 

Linus Aldefors 
EY 

Emmy Lundblad 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

Ordförande, kommunstyrelsen 

Vice ordförande, kommunstyrelsen 

2e vice ordförande, kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Redovisningschef 

Ekonom, kommunledningsförvaltningen 

Socialchef 

Ekonom, socialförvaltningen 

Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen 

Dokument: 

Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Finanspolicy 

Underlag budgetberedning 2021 

Budgetinstruktion 2021 

Resursfördelningsmodell 

Tidplan ekonomisk återrapportering 

Månadsuppföljning ekonomi 

Åtgärdsplaner nämnder 

Socialförvaltningens arbete över tid, socialnämnden 

Genomlysning IFO och arbetsmarknad 

Åtgärder för budget i balans, barn- och utbildningsförvaltning 

Protokoll, kommunstyrelsen 

Protokoll, kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§6 

Kultur- och fritidsnämndens framtida 
ungdomsverksamhet och lokalisering 
Dnr: KLF 2021/704 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Godkänna kultur- och fritidsnämndens begäran om en budgetförstärkning 
för framtida ungdomsverksamhet och lokalisering. 

2. Då 1 000 000 kronor finns budgeterade till fritidsgårdsverksamhet i kultur
och fritidsnämndens budgetram för 2022 och framåt tillskjuts ytterligare 
3 379 200 kronor för detta ändamål. 

3. Finansieringen sker genom att 3 379 200 kronor arbetas in i Strategisk plan 
2023-2025 med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025, med 1 179 200 
kronor år 2023 och 2 200 000 kronor år 2024. 

Reservationer 

Lars Johnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar följande: 

1. Godkänna kultur- och fritidsnämndens begäran om en budgetförstärkning 
för framtida ungdomsverksamhet och lokalisering. 

2. Då 1 000 000 kronor finns budgeterade till fritidsgårdsverksamhet i kultur
och fritidsnämndens budgetram för 2022 och framåt tillskjuts ytterligare 3 
3 79 200 kronor för detta ändamål. 

3. Finansieringen sker genom att 3 379 200 kronor arbetas in i Strategisk plan 
2023-2025 med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025, med 1 1 79 200 
kronor år 2023 och 2 200 000 kronor år 2024. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till Lena Wallentheims ändringsyrkande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lenas Wallentheims yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja, den som vill bifalla Lena Wallentheims yrkande röstar nej". 

1 ja-röst och 2 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Lars Johnsson (M) 

Följande röstar nej: 
Lenas Wallentheim (S) 
Ulf Berggren (SD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed beslutat enligt Lena Wallentheims 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 och flerårsplan 
2022-2023 antogs beslutades att kultur- och fritidsnämnden skulle återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag om eventuell budgetförstärkning avseende lokaler till 
det framtida ungdomsarbetet. Med anledning av detta fattade kultur- och 
fritidsnämnden beslut om ett förslag den 16 september, § 29, som nu har lämnats 
till kommunstyrelsen. Enligt förslaget ses behov av fritidsgårdsverksamhet i samtliga 
större tätorter i kommunen: Hässleholm, Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö, 
Vinslöv och Tyringe samt att denna verksamhet kompletteras med viss mobil 
verksamhet. Att säkerställa professionell verksamhet i dessa orter innebär enligt 
förslaget att kultur-och fritidsnämnden behöver en utökad budget om 4 379 200 kr. 
Beräkningen är gjord exklusive lokalkostnader. Enligt kultur- och fritidsnämnden är 
det viktigt att framtida lokaler placeras i kommunens befintliga lokaler för att 
undvika ytterligare tillkommande kostnader. 

Ekonomiavdelningen föreslår att förslaget om att utöka kultur- och fritidsnämndens 
budget om 4 3 79 200 kr för framtida ungdomsverksamhet och lokalisering avslås 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om Strategisk plan 2022-2024 med 
budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. I denna tilldelas kultur- och fritidsnämnden 
utökad budget 2022 med 1 000 000 kr till fritidsgårdsverksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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H·· ssleholms 
kornmun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Ekonomiavdelningen, kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Handläggare 
Ekonom Christina Halling 
Ekonomiavdelningen 
 
christina.halling@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen210705  
Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

KFN framtida ungdomsverksamhet och lokalisering 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

1. Avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om utökad budget med 4 379 200 kr 
med hänvisning till att en utökning om 1 000 000 kr är inplanerad 2022 i Strategisk 
plan 2022-2024 med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 och flerårsplan 
2022-2023 antogs beslutades att kultur- och fritidsnämnden skulle återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag om eventuell budgetförstärkning avseende lokaler till 
det framtida ungdomsarbetet. Med anledning av detta fattade kultur- och 
fritidsnämnden beslut om ett förslag den 16 september, § 29, som nu har lämnats 
till kommunstyrelsen. Enligt förslaget ses behov av fritidsgårdsverksamhet i samtliga 
större tätorter i kommunen: Hässleholm, Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö, 
Vinslöv och Tyringe samt att denna verksamhet kompletteras med viss mobil 
verksamhet. Att säkerställa professionell verksamhet i dessa orter innebär enligt 
förslaget att kultur-och fritidsnämnden behöver en utökad budget om 4 379 200 kr. 
Beräkningen är gjord exklusive lokalkostnader. Enligt kultur- och fritidsnämnden är 
det viktigt att framtida lokaler placeras i kommunens befintliga lokaler för att 
undvika ytterligare tillkommande kostnader. 

Ekonomiavdelningen föreslår att förslaget om att utöka kultur- och fritidsnämndens 
budget om 4 379 200 kr för framtida ungdomsverksamhet och lokalisering avslås 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om Strategisk plan 2022-2024 med 
budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. I denna tilldelas kultur- och fritidsnämnden 
utökad budget 2022 med 1 000 000 kr till fritidsgårdsverksamheten. 

Hässleholms 
kommun 
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  
Konsekvensbedömning har gjorts av kultur- och fritidsnämnden. 

Barnperspektivet  
Tillämpning har genomförts av kultur- och fritidsnämnden. 

Miljökonsekvenser  
Konsekvensbedömning har gjorts av kultur- och fritidsnämnden. 

Facklig samverkan 
Facklig samverkan har genomförts av kultur- och fritidsnämnden. 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag § 29 KFN 2021-09-16. 
2. Tjänsteskrivelse KFN 2021-08-27. 
3. Ordförandeförslag KFN 2021-09-15. 

 

 

Sändlista: 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen, kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Bengt-Arne Persson   Eva-Lotta Svensson 
Kommundirektör/förvaltningschef  Ekonomichef 

  



SAJ\1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 29 

KFN - framtida ungdomsverksamhet och lokalisering -
reviderad 
Dnr: KFF 2021/129 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kultur- och 
fritidsnämnden att godkänna ordförandes förslag samt sända det till 
kommunfulhnäktige för vidare behandling. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Johan Peltonen (SD) deltar ej i beslutet. 

Yrkande 

Connie Asterman (S) yrkar bifall till ordför3:ndes förslag. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns två förslag. 

Förvaltningens förslag samt ordförandes förslag. 

Ordförande ställer båda förslagen under proposition och finner att 

Ordförandes förslag vunnit gehör. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har därmed beslutat i enlighet med 
ordförandeförslaget 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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HässEehol1ms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sam manträdesdatum 
2021-09-16 

I samband med antagandet av strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023 togs följande beslut efter tilläggsyrkande. "Kultur- och 
ftitidsnämnden uppdras att återkomma till kommunstyrelsen med fars/ag om eventuellt tillskott till 
kultur- och fritidsnämnden med anledning av hur det framtida ungdomsarbetet kan lokaliseras" 

Med anledning av det beslutet förelägger nu Kultur- och fritidsförvaltningen, efter 
dialog med nämndens arbetsutskott och ordförande, följande förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 

Enligt förslaget ses behov av fritidsgårdsverksamhet i samtliga större tätorter i 
kommunen. Hässleholm Sösdala, Hästveda, Bjämum, Vittsjö, Vinslöv och Tyringe 
samt att denna verksamhet kompletteras med viss mobil verksamhet. Att säkerställa 
professionell verksamhet i dessa orter kommer innebära att ett tillskott till kultur
och fritidsnämnden behövs om 4 379 200 kr. 

Då lokaler i dagsläget saknas i samtliga tätorter så är alla kostnader i underlaget 
exklusive lokalkostnad. Därför är det av yttersta vikt att framtida lokaler placeras 
inom det kommunala lokalbeståndet för att undvika ytterligare tillkommande 
kostnader. ·.· 

Bilaga: 
Förvaltningens förslag 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

8 (28) 



ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1(7)

2021-09-15 KFF 2021/129 

Handläggare 
Förvaltningschef Anders Rosengren 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 

anders.rosengren@hassleholm.se 

  281 80 Hässleholm           
            

I samband med antagandet av strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023 togs följande beslut efter tilläggsyrkande. 

Med anledning av det beslutet förelägger nu Kultur- och fritidsförvaltningen, efter 
dialog med nämndens arbetsutskott och ordförande, följande förslag till Kultur- 
och fritidsnämnden för beslut. 

Enligt förslaget ses behov av fritidsgårdsverksamhet i samtliga större tätorter i 
kommunen. Hässleholm Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö, Vinslöv och Tyringe 
samt att denna verksamhet kompletteras med viss mobil verksamhet. Att säkerställa 
professionell verksamhet i dessa orter kommer innebära att ett tillskott till kultur- 
och fritidsnämnden behövs om 4 379 200 kr. Då lokaler i dagsläget saknas i 
samtliga tätorter så är alla kostnader i underlaget exklusive lokalkostnad. Därför är 
det av yttersta vikt att framtida lokaler placeras inom det kommunala lokalbeståndet 
för att undvika ytterligare tillkommande kostnader.  

Datum Diarienummer 

Hässleholms 
kommun 

KFN - framtida ungdomsverksamhet och lokalisering -
reviderad 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kultur- och 
fritidsnämnden att godkänna ordförandes förslag samt sända det till 
Kommunfullmäktige för vidare beredning. 

Sammanfattning 

''Kultur- och 
fritidsnämnden uppdras att återkomma till kommunstyrelsen med fo"rslag om eventuellt tillskott till 
kultur- och fritidsnämnden med anledning av hur det framtida ungdomsarbetet kan lokaliseras" 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 

E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: 
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Uppdraget från kommunfullmäktige är att ge ett underlag till fullmäktige över var 
kultur- och fritidsnämnden ser att det framtida ungdomsarbetet kan och bör 
lokaliseras. 

Genom åren har det funnits fritidsgårdar, träffpunkter eller aktivitetshus i samtliga 
större orter i kommunen. Över tid har nya startats och andra lagts ner. Dessa har 
drivits i olika regi, framför allt kommunal eller föreningsdrift. 2015 gick 
kulturföreningen Markan i konkurs och kommunen tog då över driften. Detta 
innebar att kommunen då drev Markan och Mötesplats Ljungdala samt att 
föreningen fritidsgårdsalliansen drev fritidsgårdar i Vittsjö, Tyringe, Sösdala och 
Hästveda.  

2019 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att bidraget till 
fritidsgårdsalliansen skulle dras in och att driften skulle gå tillbaka i kommunal regi. 
Anledningen var att nämnden såg en nödvändighet i att trygga en likvärdigt 
kvalitativ verksamhet för fritidsgårdarna oavsett placering. Beslutet fattades även 
trots medvetenheten om att kommunen aldrig kan driva verksamheten lika billigt 
som en förening vilken kan erbjuda lägre löner, bygga verksamheten på timanställda 
samt minimera kringtid etc. Men kvalitetsperspektivet och behovet av att själva 
kunna råda över verksamheten riktad mot unga innebar att nämnden fattade 
beslutet. 

Under 2020 öppnade fritidsgårdarna i Hästveda och Sösdala men då lokalen i 
Bjärnum var utdömd, Tyringe var uppsagd samt att lokal i Vittsjö behövdes för 
förskolans behov så kunde ingen verksamhet prioriteras i dessa orter framför någon 
annan. Istället startades en begränsad mobil verksamhet som komplement för att 
bl.a. träffa unga på fler ställen i kommunen. 

De medel som idag finns för fritidsgårdsverksamhet i kransorterna, 2 245 377 kr, 
täcker det behov av medel som idag krävs för att driva Sösdala, Hästveda samt 
begränsad mobil verksamhet. Medel saknas för att driva fler gårdar i tätorterna. 

 

Styrgruppen för Ungdomens hus / Markan har lämnat in sin slutrapport till 
kommunstyrelsen och ärendet har därefter beslutats i kommunfullmäktige. 

Styrgruppen fastslog att det fanns behov av att satsa på Markan och Mötesplats 
Ljungdala som verksamheter för unga och medel för detta har avsatts av 
kommunfullmäktige.  

Processen Ungdomens hus / Markan 
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Kultur- och fritidsförvaltningen har inget övrigt att anföra i dessa frågor och med 
anledning av detta så fokuserar resterande av skrivelsen med ekonomisk redogörelse 
samt äskande endast på verksamhet i kommunens kransorter. 

Idag är klimatet bland de unga annorlunda än för bara 10 år sedan. Till viss del 
spelar en ökad närvaro av narkotika och kriminalitet en roll i detta men framför allt 
skapar sociala media ett tufft klimat för många unga. Behovet av en mötesplats med 
trygga vuxna är idag väsentligt större än tidigare. Därför ses ett behov att 
verksamhet bedrivs i samtliga större tätorter i kommunen 
 

 
Den mobila verksamheten kan arbeta uppsökande där ungdomar befinner sig eller 
göra nedslag även i andra orter i kommunen. Den mobila verksamheten beräknas 
vara aktiv under lov, helg och sommar samt vid ungdomsarrangemang. 
Verksamheten drivs av befintlig personal inom enheten för unga och endast medel 
för drivmedel etc tillkommer för denna. 

 
Idag finns en nettobudget om 2 245 377 kr till fritidsgårdsverksamhet i kransorterna 
exklusive lokalhyror vilka regleras inom ramen för internhyressystemet. De medel 
som finns täcker behovet av verksamhet i Hästveda, Sösdala samt begränsad mobil 
verksamhet.  
Idag ser bemanningen av verksamheten i Sösdala och Hästveda annorlunda ut än 
hur förvaltningen ser att det bör vara på tillkommande gårdar. Idag har varje gård 
två heltidsanställda, 2,0 tjänst, vilket inte är optimalt ur bemanningssynpunkt utan 
förvaltningen förespråkar 1,75 tjänst. 
 
Observera att nedanstående matris INTE innehåller lokalkostnader för 
tillkommande gårdar i Tyringe och Bjärnum då lokaler för ändamålet idag inte finns 
specificerade. Inte heller finns uppstartskostnader angivna av samma anledning. 
Fasta kostnader avser exempelvis tillsyn, brand, tel, sophämtning, dator etc. 
 
Kostnaderna är baserade på ett öppethållande om ca 25 timmar per vecka och gård. 
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Tillkommande behov. 

 
Ovanstående innebär att ett extra tillskott till kultur- och fritidsnämnden behövs 
äskas om 4 379 200 kr exklusive lokalkostnader i det fall nämnden väljer att bifalla 
förslaget. 
 
I de medel som äskas ser enheten för unga också en möjlighet att årligen arrangera 
Fritidscamp eftersom personalstyrkan, inte bara för kransorterna utan även för 
Markan och Mötesplats Ljungdala, utökas på ett sådant sätt att förvaltningen kan ta 
ett större ansvar för genomförandet än vad som tidigare varit möjligt. 
 

 
Verksamheten på en fritidsgård och arbetet med unga i en kommun i stort ser idag 
till stor del annorlunda ut än för bara 10-20 år sedan. Idag är behovet större av att 
vara där dom unga är och att se dem i deras sammanhang. Samhället förändras och 
vi måste inse att en fritidsgård inte bara kan vara vad den alltid varit. Idag finns 
större behov av arbetstid utöver öppethållande, mer tid måste läggas på digitala 
media såsom marknadsföring och dialog och delaktighet är allt viktigare. Idag har 
man långt mer föräldrakontakt och mer samverkan med skola, social, polis m.fl. 
Den kontaktskapande verksamheten är idag central. 
Vi kan idag se att många av de gårdar i landet som drivs mer traditionellt får färre 
och färre besök och en analys av det är att man helt enkelt inte är relevanta. Man är 
underbemannade, har ett pingisbord och ett biljardbord och väntar på att 
ungdomarna ska komma in så de inte hittar på bus på stan. Denna passiva 
verksamhet riskerar snarare att bli destruktiv. Därför behövs mer resurser idag för 
att bedriva verksamheten kvalitativt än för 10 år sedan. 
 

Fritidsgårdar har idag även helt andra möjligheter att söka projektmedel, vilket är 
positivt. Med de resurser som föreslås tillföras är bedömningen att det kommer 
finnas det utrymme som krävs för att söka och arbeta med projekt. Projektmedel 
beviljas ju dock inte till löpande verksamhet utan just projekt. Kommunens medel 
kan därmed växlas upp i syfte att ytterligare utveckla verksamheten och göra 
särskilda satsningar. 
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En annan viktig fråga för fritidsgårdar idag är samverkan och samarbete, inte minst 
med föreningar. Föreningsinsatser kan inte ersätta kommunalt anställda 
medarbetare men genom samarbete, gärna genom kontrakt kan man i vissa fall 
ordna utökat öppethållande som komplement där föreningen gör sin aktivitet. På 
det sättet kan en bredare verksamhet erbjudas. 

 
Från det att relevanta beslut om ekonomi fattas och lokaler till verksamheten finns 
att tillgå så är det vår bedömning att själva uppstarten av verksamheten 
(föreningskontakter, skolkontakt, ställa lokal i ordning, ordna infrastruktur etc) tar 
ca 4 månader. 
 

Närhet till en trygg, regelbunden verksamhet som möter unga där de är och jobbar 
enhetsövergripande för ungas bästa. En verksamhet som har en gemensam strategi 
för att jobba mot nedanstående tre grundpelare i alla resp. verksamheter: 
 

Trygghet- Erbjuda en trygg verksamhet både fysiskt och psykiskt.  

Utveckling- Bedriva verksamhet som ger utrymme att skapa eller utveckla 
nya kultur- och fritidsintressen.  

Inflytande och delaktighet- Bedriva verksamhet som är öppen för 
inflytande, delaktighet och medbestämmande.  

Not. Regeringens ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, 
makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen (Regeringens 
proposition 2013/14:191) 
 
Mer information i Verksamhetsplan 2021. Bilaga 1 
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All verksamhet inom enheten beaktar och jobbar aktivt med barnkonventionen, en 
satsning på kransortsverksamhet innebär att personal enklare kan jobba med och 
för unga enligt den gemensamma strategin för att möta nedanstående punkter: 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

Alla barn har rätt till liv och utveckling 

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

. 

 

Unga kan i större utsträckning gå och cykla till verksamheterna. Behovet av mobil 
verksamhet minskar.  

Då förslaget bland annat innebär en risk för att inte beslutet om heltid som norm 
kan beaktas fullt ut samt innebär viss påverkan på befintlig personal skall ärendet 
samverkas. Samverkan kommer ske den 27 september 2021. 

På kort sikt innebär detta att kultur- och fritidsnämnden behöver en förstärkning av 
rambudgeten om 4 379 200 kr. 

På lång sikt förväntas satsningar på ungdomsverksamhet minska de negativa 
ekonomiska konsekvenser som utanförskap, arbetslöshet, psykiskt-och psykiskt 
lidande mm medför. Det finns beräkningar på vad en individ som hamnat ”snett” i 
samhället kostar, och med det som grund räcker det med att verksamheten hjälper 
endast en eller ett par unga för att täcka årskostnaderna för verksamheterna i sin 
helhet. Verksamheten förväntas även stärka, motivera och rusta unga från där de 
befinner sig som unika individer, vilket också kan påskynda utbildning, jobb och 
företagande. Alla exempel på ekonomiska vinster för kommunen eller samhället i 
stort. 
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Verksamhetsplan 2021 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Anders Rosengren 

Förvaltningschef 
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Handläggare 
Förvaltningschef Anders Rosengren 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
anders.rosengren@hassleholm.se 

 

  281 80 Hässleholm              
              

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kultur- och 
fritidsnämnden att godkänna förvaltningens förslag samt sända det till 
kommunfullmäktige för vidare behandling. 

I samband med antagandet av strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023 togs följande beslut efter tilläggsyrkande. 

Med anledning av det beslutet förelägger nu Kultur- och fritidsförvaltningen 
följande förslag till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Enligt förslaget ses behov av fritidsgårdsverksamhet i första hand i följande tätorter: 
Hässleholm Sösdala, Hästveda, Bjärnum och Tyringe samt att denna verksamhet 
kompletteras med viss mobil verksamhet. Därför ingår dessa i detta underlag till 
beslut. Att säkerställa professionell verksamhet i dessa orter kommer innebära att ett 
tillskott till kultur- och fritidsnämnden behövs om 2 189 600 kr. Då lokaler i 
dagsläget saknas såväl Bjärnum som Tyringe så är alla kostnader i underlaget 
exklusive lokalkostnad. Därför är det av yttersta vikt att framtida lokaler placeras 
inom det kommunala lokalbeståndet för att undvika ytterligare tillkommande 
kostnader. Vill man sedan lägga till fler fritidsgårdar är en schablonkostnad om ca 
1,1 mnkr exklusive lokalhyra per gård att räkna på.  

Hässleholms 
kommun 

Datum Diarienummer 

KFN - framtida ungdomsverksamhet och lokalisering 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 

"Kultur- och 
fritidsnämnden uppdras att återkomma till kommunstyrelsen med fiirslag om eventuellt tillskott till 
kultur- och fritidsnämnden med anledning av hur det framtida ungdomsarbetet kan lokaliseras" 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 

E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: 
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Uppdraget från kommunfullmäktige är att ge ett underlag till fullmäktige över var 
kultur- och fritidsnämnden ser att det framtida ungdomsarbetet kan och bör 
lokaliseras. 

Genom åren har det funnits fritidsgårdar, träffpunkter eller aktivitetshus i samtliga 
större orter i kommunen. Över tid har nya startats och andra lagts ner. Dessa har 
drivits i olika regi, framför allt kommunal eller föreningsdrift. 2015 gick 
kulturföreningen Markan i konkurs och kommunen tog då över driften. Detta 
innebar att kommunen då drev Markan och Mötesplats Ljungdala samt att 
föreningen fritidsgårdsalliansen drev fritidsgårdar i Vittsjö, Tyringe, Sösdala och 
Hästveda.  

2019 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att bidraget till 
fritidsgårdsalliansen skulle dras in och att driften skulle gå tillbaka i kommunal regi. 
Anledningen var att nämnden såg en nödvändighet i att trygga en likvärdigt 
kvalitativ verksamhet för fritidsgårdarna oavsett placering. Beslutet fattades även 
trots medvetenheten om att kommunen aldrig kan driva verksamheten lika billigt 
som en förening vilken kan erbjuda lägre löner, bygga verksamheten på timanställda 
samt minimera kringtid etc. Men kvalitetsperspektivet och behovet av att själva 
kunna råda över verksamheten riktad mot unga innebar att nämnden fattade 
beslutet. 

Under 2020 öppnade fritidsgårdarna i Hästveda och Sösdala men då lokalen i 
Bjärnum var utdömd, Tyringe var uppsagd samt att lokal i Vittsjö behövdes för 
förskolans behov så kunde ingen verksamhet prioriteras i dessa orter framför någon 
annan. Istället startades en begränsad mobil verksamhet som komplement för att 
bl.a. träffa unga på fler ställen i kommunen. 

De medel som idag finns för fritidsgårdsverksamhet i kransorterna, 2 245 377 kr, 
täcker det behov av medel som idag krävs för att driva Sösdala, Hästveda samt 
begränsad mobil verksamhet. Medel saknas för att driva fler gårdar i tätorterna. 

Styrgruppen för Ungdomens hus / Markan har lämnat in sin slutrapport till 
kommunsstyrelsen och ärendet har därefter beslutats i kommunfullmäktige. 

Styrgruppen fastslog att det fanns behov av att satsa på Markan och Mötesplats 
Ljungdala som verksamheter för unga och medel för detta har avsatts av 
kommunfullmäktige.  

1-·rocesse11 U 11gdome11s bus / .LV.i.arkau 
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Kultur- och fritidsförvaltningen har inget övrigt att anföra i dessa frågor och med 
anledning av detta så fokuserar resterande av skrivelsen med ekonomisk redogörelse 
samt äskande endast på verksamhet i kommunens kransorter. 

När kultur- och fritidsförvaltningen tittat på frågan så föreslås verksamhet på 
följande platser/i följande orter. 

 

 
Verksamheten i Sösdala drivs idag i lokaler under sporthallen. Lokalerna är inte 
optimala för verksamheten men bör fortsätta drivas i Sösdala ändå.  
Förvaltningen ser att behov av att på sikt hitta nya lokaler i Sösdala för 
verksamheten eller se över möjligheter/samverkan som kan uppstå i samband med 
renovering av Sösdala simhall men frågan bedöms inte som akut. 
 

 
Verksamheten i Hästveda har haft svårt att komma igång. Detta då lokalerna i 
Hantverksgården drabbats av fuktproblematik och åtgärder ska vidtas. Idag bedrivs 
verksamheten tillfälligt i gamla Hilding Anders lokaler med de begränsningar detta 
innebär. Förhoppningen är att under 2022 kunna flytta tillbaka till Hantverksgården 
för att där bedriva verksamheten på sikt. 
 

 
I Bjärnum ses ett behov av att starta upp en fritidsgård igen. Möjliga lokaler för 
detta är under utredning i samarbete med lokalstrateg och tekniska förvaltningen. 
 

 
Tyringe är kommunens största tätort efter Hässleholm. Behov ses av en fritidsgård, 
gärna på något sätt integrerad med Tyrs Hovs idrottsanläggning. 
 

 
Den mobila verksamheten kan arbeta uppsökande där ungdomar befinner sig eller 
göra nedslag även i andra orter i kommunen. Den mobila verksamheten beräknas 
vara aktiv under lov, helg och sommar samt vid ungdomsarrangemang. 
Verksamheten drivs av befintlig personal inom enheten för unga och endast medel 
för drivmedel etc tillkommer för denna. 
 

Mobil verksamhet 



   

4 (7) 

  

 

JAV 

 
Idag finns en nettobudget om 2 245 377 kr till fritidsgårdsverksamhet i kransorterna 
exklusive lokalhyror vilka regleras inom ramen för internhyressystemet. De medel 
som finns täcker behovet av verksamhet i Hästveda, Sösdala samt begränsad mobil 
verksamhet.  
Idag ser bemanningen av verksamheten i Sösdala och Hästveda annorlunda ut än 
hur förvaltningen ser att det bör vara på tillkommande gårdar. Idag har varje gård 
två heltidsanställda, 2,0 tjänst, vilket inte är optimalt ur bemanningssynpunkt utan 
förvaltningen förespråkar 1,75 tjänst. 
 
Observera att nedanstående matris INTE innehåller lokalkostnader för 
tillkommande gårdar i Tyringe och Bjärnum då lokaler för ändamålet idag inte finns 
specificerade. Inte heller finns uppstartskostnader angivna av samma anledning. 
Fasta kostnader avser exempelvis tillsyn, brand, tel, sophämtning, dator etc. 
 
Kostnaderna är baserade på ett öppethållande om ca 25 timmar per vecka och gård. 
 
Tillkommande behov. 

 
Ovanstående innebär att ett extra tillskott till kultur- och fritidsnämnden behövs 
äskas om 2 189 000 kr exklusive lokalkostnader i det fall nämnden väljer att bifalla 
förslaget. 
 
I det fall man i ett senare skede väljer att lägga till ytterligare en gård i exempelvis 
Vinslöv så kan man som schablon räkna ca 1,1 mnkr per gård. 
 
I de medel som äskas ser enheten för unga också en möjlighet att årligen arrangera 
Fritidscamp eftersom personalstyrkan, inte bara för kransorterna utan även för 
Markan och Mötesplats Ljungdala, utökas på ett sådant sätt att förvaltningen kan ta 
ett större ansvar för genomförandet än vad som tidigare varit möjligt. 
 

 
Verksamheten på en fritidsgård och arbetet med unga i en kommun i stort ser idag 
till stor del annorlunda ut än för bara 10-20 år sedan. Idag är behovet större av att 
vara där dom unga är och att se dem i deras sammanhang. Samhället förändras och 
vi måste inse att en fritidsgård inte bara kan vara vad den alltid varit. Idag finns 

Fritidsgårdsverksamheten idag och i framtiden. 
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större behov av arbetstid utöver öppethållande, mer tid måste läggas på digitala 
media såsom marknadsföring, dialog och delaktighet är allt viktigare. Idag har man 
långt mer föräldrakontakt och mer samverkan med skola, social, polis m.fl. Den 
kontaktskapande verksamheten är idag central. 
Vi kan idag se att många av de gårdar i landet som drivs mer traditionellt får färre 
och färre besök och en analys av det är att man helt enkelt inte är relevanta. Man är 
underbemannade, har ett pingisbord och ett biljardbord och väntar på att 
ungdomarna ska komma in så de inte hittar på bus på stan. Denna passiva 
verksamhet riskerar snarare att bli destruktiv. Därför behövs mer resurser idag för 
att bedriva verksamheten kvalitativt än för 10 år sedan. 
 

Fritidsgårdar har idag även helt andra möjligheter att söka projektmedel, vilket är 
positivt. Med de resurser som föreslås tillföras är bedömningen att det kommer 
finnas det utrymme som krävs för att söka och arbeta med projekt. Projektmedel 
beviljas ju dock inte till löpande verksamhet utan just projekt. Kommunens medel 
kan därmed växlas upp i syfte att ytterligare utveckla verksamheten och göra 
särskilda satsningar. 

En annan viktig fråga för fritidsgårdar idag är samverkan och samarbete, inte minst 
med föreningar. Föreningsinsatser kan inte ersätta kommunalt anställda 
medarbetare men genom samarbete, gärna genom kontrakt kan man i vissa fall 
ordna utökat öppethållande som komplement där föreningen gör sin aktivitet. På 
det sättet kan en bredare verksamhet erbjudas. 

 
Från det att relevanta beslut om ekonomi fattas och lokaler till verksamheten finns 
att tillgå så är det vår bedömning att själva uppstarten av verksamheten 
(föreningskontakter, skolkontakt, ställa lokal i ordning, ordna infrastruktur etc) tar 
ca 4 månader. 
 

Närhet till en trygg, regelbunden verksamhet som möter unga där de är och jobbar 
enhetsövergripande för ungas bästa. En verksamhet som har en gemensam strategi 
för att jobba mot nedanstående tre grundpelare i resp. verksamhet: 
 

Trygghet- Erbjuda en trygg verksamhet både fysiskt och psykiskt.  

Utveckling- Bedriva verksamhet som ger utrymme att skapa eller utveckla 
nya kultur- och fritidsintressen.  

• 
• 
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Inflytande och delaktighet- Bedriva verksamhet som är öppen för 
inflytande, delaktighet och medbestämmande.  

Not. Regeringens ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, 
makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen (Regeringens 
proposition 2013/14:191) 
 
Mer information i Verksamhetsplan 2021. Bilaga 1 

 

All verksamhet inom enheten beaktar och jobbar aktivt med barnkonventionen, en 
satsning på kransortsverksamhet innebär att personal enklare kan jobba med och 
för unga enligt den gemensamma strategin för att möta nedanstående punkter: 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

Alla barn har rätt till liv och utveckling 

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

 

Unga kan i större utsträckning gå och cykla till verksamheterna. Behovet av mobil 
verksamhet minskar.  

 

Då förslaget bland annat innebär en risk för att inte beslutet om heltid som norm 
kan beaktas fullt ut samt innebär viss påverkan på befintlig personal skall ärendet 
samverkas. Samverkan kommer ske den 27 september 2021. 

På kort sikt innebär detta att kultur- och fritidsnämnden behöver en förstärkning av 
rambudgeten om 2 189 600 kr. 

På lång sikt förväntas satsningar på ungdomsverksamhet minska de negativa 
ekonomiska konsekvenser som utanförskap, arbetslöshet, psykiskt-och psykiskt 
lidande mm medför. Det finns beräkningar på vad en individ som hamnat ”snett” i 
samhället kostar, och med det som grund räcker det med att verksamheten hjälper 
endast en eller ett par unga för att täcka årskostnaderna för verksamheterna i sin 
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helhet. Verksamheten förväntas även stärka, motivera och rusta unga från där de 
befinner sig som unika individer, vilket också kan påskynda utbildning, jobb och 
företagande. Alla exempel på ekonomiska vinster för kommunen eller samhället i 
stort. 

Verksamhetsplan 2021 

Markus Jensen 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Anders Rosengren

Förvaltningschef Chef Enhet för unga 

Bilagor 

Sänd lista: 

Kommunfullmäktige 
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Verksamhetsplan och internbudget 2022 för 
kommunledningsförvaltningen  
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan och internbudget 2022.  
 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och internbudget 
för 2022. Verksamhetsplanen beskriver hur kommunledningsförvaltningen utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande mål planerar och genomför verksamheten så att 
målen ska kunna uppnås. I avsnittet om internbudget framgår hur resurserna 
fördelas.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och internbudget 
för 2022. Verksamhetsplanen utgår från den strategiska planen 2022–2024 som 
beslutats av kommunfullmäktige. De övergripande målen med tillhörande 
inriktningsmål är utgångspunkt för förvaltningens arbete med mål och har vid 
behov brutits ned till delmål/årsmål.  

Kommunledningsförvaltningen har även upprättat ett förslag till internbudget. 
Förvaltningen får ett tillskott på 1,8 mnkr för driftbidrag till Sösdala IF för 
mötesplats Hanåsvallen. Därtill skjuts 3 mnkr till för att anordna allmänna val till 
riksdag, kommun och region. 500 tkr ska användas till att utreda hur framtida 
arbetssätt för administrativ personal påverkar lokalbehovet. Därtill får förvaltningen 
0,9 mnkr med syfte att stärka kompetensen kring ekonomi med bolagsinriktning.  
 

Hässleholms 
kommun 
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Tidigare har kommunfullmäktige beslutat om en samordnad fordonsorganisation 
och förstärker därför budgeten med 1,38 mnkr för detta ändamål. Förvaltningen får 
även viss budgetförstärkning för att genomföra ”Digital historisk platsvandring”, 
bidra till ”Outdoor Hässleholm” och utöka sponsorbidraget till Vittsjö GIK.   

Räddningstjänsten får ett årligt tillskott på 1,4 mnkr 2022 och 2023 för ökad 
bemanning på Hässleholms station.   
 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning.  

Barnperspektivet  

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning.  

Miljökonsekvenser  

Inga miljömässiga konsekvenser bedöms föreligga.  

Facklig samverkan 

Samverkan genomförs i januari.  

Ekonomiska konsekvenser 

Internbudgeten innehåller inga besparingar eller neddragningar. Satsningar på en 
gemensam fordonsorganisation bedöms på sikt leda till en mer effektiv organisation 
med en positiv ekonomisk effekt för kommunen.  

 

Bilagor 

1. Verksamhetsplan med internbudget för 2022 för 
kommunledningsförvaltningen  
 
 

Sändlista: 

Kommundirektören 

Samtliga avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen  
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Kommunledningsförvaltningen 

 

Bengt-Arne Persson                                          Eva-Lotta Svensson   

Kommundirektör                                              Ekonomichef  
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Förord 

Verksamhetsplanen beskriver hur kommunledningsförvaltningen planerar och genomför verk-

samheten utifrån uppsatta mål. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges övergripande mål i 

Strategisk plan med budget. I avsnittet om internbudget framgår hur kommunledningsförvalt-

ningens resurser fördelas.  

Viktiga händelser under 2021 

Kommunledningsförvaltningen har under 2021 genomfört eller varit delaktig i många viktiga ut-

vecklingsprocesser och händelser. Här är några exempel:   

• Samarbetet med näringslivet – ett nytt näringslivsprogram håller på att tas fram och sam-

tidigt pågår arbete för att stärka arbetet inom organisationen för att bättre kunna möta 

näringslivets behov framöver.  

• HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell) – Samverkansprojekt tillsammans 

med Hesslecity som engagerar offentlig, privat och ideell sektor i syfte att utveckla kom-

munens stadskärna för boende, besökare och företag. Nulägesanalys pågår och tvärsek-

toriella arbetsgrupper arbetar med förbättringar. 

• Kontaktcenter – verksamheten har löpande följts upp tillsammans med förvaltningarna 

och nya sorters ärenden som handläggs av kontaktcenter förs över efterhand. Utveckling 

av företagsservice har påbörjats. Utvecklingen framåt innebär att kontaktcenter ska 

kunna fungera som ett första steg in till kommunen inom fler områden. Verksamheten 

på biblioteksfilialerna i Vittsjö, Sösdala, Hästveda, Tyringe, Bjärnum och Vinslöv kunde 

startats upp under hösten. 

• Samarbete inom räddningstjänsten Hässleholm och Osby – arbete pågår för att fullt ut 

implementera den nya organisationen samt för ett utökat samarbete som omfattar Per-

storp.  

• Lokalförsörjningsplan – en kommunövergripande lokalförsörjningsplan är klar och lig-

ger till grund för det fortsatta arbetet med effektivisering av kommunens lokalbestånd.  

• SCB:s medborgarundersökning och en servicemätning inom kontaktcenter har genom-

förts under hösten och resultatet kommer att användas i utvecklingen av kommunens 

service till dem som bor och verkar i kommunen.  

• Fokus friskfaktorer – ett kommunövergripande samarbete som genomförs tillsammans 

med Suntarbetsliv startas under vintern 2021. Arbetet ska ge organisationens chefer 

verktyg att arbeta med friskfaktorer som en del i arbetsmiljöarbetet som ett led i att ut-

veckla den attraktiva arbetsplatsen.  

• Bolagisering av fiberverksamheten – Kommunfullmäktige har beslutat att bolagisera fi-

berverksamheten fr o m 31 december 2021. Avdelningen tillhörde tidigare kommunled-

ningsförvaltningen.  

► Hässleholm nästa. 
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• Ny säkerhetsskyddslag fr o m 1 december 2021 – Gäller för verksamhet eller del av 

verksamhet inom kommunen som anses vara säkerhetskänslig i lagens mening, d v s ha 

betydelse för Sveriges säkerhet. Lagändringen medför utökade skyldigheter för verksam-

hetsutövare och ett nytt sanktionssystem.   

• Uppdatering av den grafiska profilen har påbörjats och beräknas vara klar för beslut i 
början av 2022. 

 

Vad står på agendan inför 2022? 

Kommunledningsförvaltningen kommer under 2022 att arbeta med många olika frågor och 

uppdrag. Nedan följer några exempel: 

 

• Nya stambanor – arbetet fortgår. Analys av effekter och konsekvenser kopplat till Tra-

fikverkets lokaliseringsalternativ, förberedelsearbete inför det avslutande samrådet som 

planeras till 2023. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens samtliga nämnder 

ska arbeta aktivt för att stoppa den nya höghastighetsjärnvägen om den inte byggs längs 

med den befintliga stambanan med anpassad hastighet.  

 

• Implementering ny styrmodell – information om- och utbildning i den kommande mo-

dellen planeras för såväl förtroendevalda som medarbetare.  

 

• Tillitsbaserat ledarskap – utveckling av verktyg till cheferna samt fortsatt dialog om be-

greppet ”tillitsbaserat ledarskap” och vad det innebär i Hässleholms kommun.  

 

• Kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv – vidareutveckling av den kompetens 

som finns hos redan anställda och ökad attraktivitet för att locka nya medarbetare.  

 

• Digital strategi – dialoger med verksamheterna om hur digitaliseringsarbetet ska utveck-

las i linje med strategin och förvaltningarnas verksamhetsutveckling. 

 

• Hassleholm.se 2022 – en ny kommunikationsplattform ska byggas där nuvarande fri-

stående webbplatser integreras i hassleholm.se. Målet är en tekniskt hållbar, tillgänglig 

och tilltalande webbplats, där servicen till medborgaren är i fokus. 

 

• Gemensam fordonsenhet under kommunledningsförvaltningen – fokus på utveckling av 

arbetssätt och införande i organisationen.  

 

• Effektiv och ändamålsenlig budgetprocess – utveckling av processen efter revisorernas 

granskning.  

 

► Hässleholm nästa. 
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• Kontaktcenter fortsätter att arbeta för att successivt ta över fler enkla processer och 

ärenden för att kunna besvara så många frågor och lösa så många ärenden som möjligt 

vid medborgarens första kontakt med kommunen. Ny enhetschef tillträder under 2022. 

 

Kommunledningsförvaltningen ska under året också fortsätta att prioritera digitalisering av pro-

cesser och i övrigt verkställa de mål, prioriteringar och uppdrag som kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen beslutar om. 

 
Bengt-Arne Persson 
Kommundirektör/förvaltningschef 
 

► Hässleholm nästa. 



5 

 
 

 

Målstyrning 
Mål- och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning handlar om att planera och 
genomföra verksamheten utifrån mål för att därefter 
analysera och utvärdera både resultatet och målen i 
sig. Genom att synliggöra resultatet och göra jämfö-
relser skapar kommunen en grogrund för ständiga 
förbättringar och en lärande organisation. 

 
Målstyrningsmodellen 
I mars 2011 fattade kommun-
fullmäktige beslut om en mål-
styrningsmodell i syfte att för-
stärka det strategiska perspek-
tivet och skapa en röd tråd i 
styrningen för att därigenom 
öka transparensen och effekti-
viteten i kommunens verk-
samhet. 

 
Målhierarki 
Arbetet med att formulera mål  
inleds med att nämnder och 
förvaltningar gör en omvärldsanalys. Denna analys 
innehåller en beskrivning och bedömning av fram-
tida utmaningar och möjligheter för Hässleholms 
kommun. Utifrån omvärldsanalysen och utvärde-
ringen i årsuppföljningen utformar kommunfull-
mäktige en strategisk plan, som beskriver den fram-
tida ambitionsnivån i form av övergripande mål och 
inriktningsmål. Nämnderna har därefter till uppgift 
att ta emot dessa sta-
fettpinnar och formu-
lera egna mål. 

Årshjulet 
I årshjulet klargörs arbetet med planering och upp-
följning. Året inleds med att nämnder och styrelser 
följer upp och analyserar föregående årsresultat och 
måluppfyllelse i sina verksamhetsberättelser. Utvär-
deringen tillsammans med nämndernas omvärldsa-
nalyser ligger till grund för dialogen om den strate-
giska inriktningen och budgettilldelningen. Vid bud-
getberedningen under våren görs en sammanställ-
ning kring behovet av fysiska, finansiella, personella 
och organisatoriska resurser, på både kort och lång 
sikt. Strategidiskussionerna och budgetdialogen 
mynnar sedan ut i beslut om strategisk plan med 
budget i juni månad. 
 

Planering 
Utifrån kommunfullmäktiges strategiska plan fattar 
nämnden beslut om strategisk inriktning genom 
nämndspecifika mål. Förvaltningarna har sedan till 
uppgift att i sina planer och internbudgetar tydlig-
göra hur målen ska uppnås och hur resurserna ska 
fördelas. 

 
Uppföljning 
Under året ska nämnderna redovisa sin uppföljning 
till kommunstyrelsen vid fem olika tillfällen i form 
av tre månadsrapporter, en delårsrapport samt 
verksamhetsberättelsen i årsredovisningen. Varje 
nämnd ska även årligen godkänna en intern kon-
trollplan som bygger på en risk- och väsentlighetsa-

nalys av de huvudsak-
liga arbetsmomenten. 
Kontrollplanen ska 
lämnas samtidigt som 
granskningsrapporten, 
det vill säga senast i 
samband med inläm-
nandet av verksam-
hetsberättelsen.

 

 

 

 

 

 

- =~,:~:=!:el~ 
. A,,....,;s,;"9 

- Minadm1pport 

- Delbrs,.,pport 

- ~~e~=fl"n med 

-Omvärldsan11lys 

- Budgetunderlag 

- Kommunfullmäktige 

• Nämoo 
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Ansvar och uppdrag 
På kommunledningsförvaltningen ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat eko-

nomistyrning, personalpolitik och ärendehantering till kommunstyrelsen och kommunfullmäk-

tige. Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirek-

tören och bidrar med strategisk kompetens inom olika sakområden. Arbetet inriktas delvis på den 

interna arbetsorganisationen, men framför allt på kommunen som helhet. 

 

Kommunledningsförvaltningen består av sju avdelningar och ansvarar för övergripande utveckl-

ingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, IT, tillväxt, kommuni-

kation och räddningstjänst. I förvaltningens uppdrag ingår även strategisk planering, omvärldsbe-

vakning, genomförande av kommunövergripande beslut, projekt och säkerhetsarbete. Verksam-

heten omfattar dessutom EU-frågor, juridiskt stöd, budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, 

arkiv, infrastruktur, näringsliv, turism och medborgarservice.  

 

Kommunledningsförvaltningen arbetar operativt samtidigt som förvaltningen har uppdraget att 

vara en kompetensresurs för ledningen. I uppdraget ingår att, i samverkan med externa parter, 

skapa förutsättningar för en positiv utveckling för kommunen. Kommunledningsförvaltningen 

ger även stöd till förtroendemannaorganisationen och samordnar arbetet med att skapa väl funge-

rande demokratiska styrformer. Det innebär att kommunledningsförvaltningen utgör den samlade 

resurs som står till förfogande för kommunens centrala politiska ledning – kommunstyrelsen. 

 

Avdelningen för räddningstjänst är organiserad i två verksamheter; operativa och olycksförebyg-

gande. Utöver det lagstadgade ansvaret utför räddningstjänsten en rad aktiviteter för specifika 

målgrupper, exempelvis brandförebyggande information. 

 

I december 2021 uppgick antalet anställda på kommunledningsförvaltningen till 173 tillsvidarean-

ställda och 11 tidsbegränsat anställda. Därutöver fanns det cirka 91 personer anställda som rädd-

ningspersonal i beredskap (RIB). Den 31 december 2021 kommer fiberverksamheten som tillhört 

kommunledningsförvaltningen att bolagiseras vilket påverkar antalet anställda inom förvaltningen 

inför 2022.  
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Trend- och omvärldsspaning  
Verksamheten behöver ha koll på trender i omvärlden för att kunna möta möjligheter och utma-

ningar som förändringar och samhällsutvecklingen i stort medför. SKR har nyligen listat ett antal 

trender som på olika sätt påverkar det kommunala och regionala uppdraget framöver1. Här lyfts 

trenderna utifrån ett Hässleholmsperspektiv med fokus på kommunledningsförvaltningens upp-

drag och ansvar.   

Ökat behov av livslångt lärande  

Kommuner och regioner behöver stärka kompetensen hos de 1,2 miljoner medarbetare som redan finns och samti-

digt rekrytera ny kompetens.   

Behovet av ny sorts kompetens, mer personal och kompetensutveckling kartläggs kontinuerligt 

inom Hässleholms kommuns verksamheter. Möjligheterna att bredda sin kompetens behöver bli 

fler framöver. Det kan till exempel handla om att kontinuerligt och inom ramen för ordinarie 

tjänst testa andra arbetsuppgifter inom kommunen eller att arbeta en begränsad period inom en 

annan organisation för att för att sedan ta med sig nya kunskaper och synsätt tillbaka till sin ar-

betsplats. 

Digitala lösningar kommer att förändra sätten att arbeta framöver och ställer också krav på digital 

kompetens inom yrken där det tidigare inte behövts samt en fungerande IT-miljö. Vissa arbets-

uppgifter kommer att ersättas av digitala tjänster och då måste vi som organisation kunna ta till-

vara effekterna både vad gäller resursanvändning och effektivisering.  

Näringslivet i Hässleholm har inom många branscher utmaningar att hitta arbetskraft och den 

kompetens som behövs. Som kommun kan vi bli bättre på att samarbeta kring att identifiera 

framtidens kompetensbehov och på så vis hjälpa till att minska gapet mellan den arbetskraft som 

inte har arbete och företagens behov. 

Vi behöver stärka utbytet mellan vår organisation, andra kommuner och näringslivet för att ut-

byta erfarenheter kring förändringsarbete och innovativa lösningar. Även det interna utbytet kan 

stärkas genom gemensamma fysiska och digitala forum för kunskapsutbyte. Utvecklingen av 

intranätet och kommunens externa hemsida kan till viss del möta denna förändring.  

Användare driver teknisk utveckling  

Medborgare är som användare högst delaktiga i den digitala utvecklingen. Men alla är inte nöjda med hur kom-

muner och regioner utvecklar användarvänliga tjänster.  

Utvecklingen av e-tjänster på den externa hemsidan fortgår. Vi ser ett behov av att involvera 

medborgare och företag tidigt i utvecklingen av tjänster och service för att bli mer effektiva och 

träffsäkra i arbetet med att skapa största möjliga nytta för dem som bor och verkar i Hässleholm. 

Användarvänligheten behöver stärkas i hela kedjan från e-tjänst/tjänst till hantering och åter-

koppling. Kontaktcenter möter många av våra medborgare dagligen och kan vara en resurs i det 

 
1 Vägval för framtiden 4 – Trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030, SKR, 
2021  
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fortsatta arbetet. Att medborgare och företag i högre utsträckning ska kunna göra sina ärenden 

digitalt framöver väcker också frågor kring hur organisationen ska möta krav på 24/7-myndig-

heten utifrån vilken service man kan förvänta sig.  

Undersökningar visar att även om många idag förväntar sig digital service står fortfarande ett an-

tal människor utanför den digitala utvecklingen. För att förhindra ett digitalt utanförskap måste 

även dessa grupper inkluderas i utvecklingsarbetet.  

Nya livsmönster påverkar platsbundenhet  

Digitalisering har möjliggjort för hem- och distansarbete. Utflyttning från storstäder ökar. Frågor väcks om plat-

sers attraktionskraft och om var man ska betala skatt och få sin välfärd.  

Vad vill Hässleholms kommun och vart är vi på väg? Vision och riktning för hela Hässleholms 

utveckling är grunden för att vi ska kunna utveckla verksamheterna åt rätt håll. I Hässleholms 

kommun finns närhet till naturen, precis som våra grannkommuner. Pendlingsmöjligheterna i 

flera riktningar är en fördel för kommunen eftersom Skåne som region utgör en stor arbetsmark-

nad. Arbetet med Hässleholms kommun som varumärke fångas bland annat upp i kommunens 

instagramkonto som visar upp olika sätt att leva och bo i Hässleholm. Arbetet med att vara en 

attraktiv kommun behöver bedrivas på bred front och tillsammans med näringsliv och civilsam-

hälle. Det ska vara tydligt vilka som är fördelarna med att bo och verka i den här kommunen. 

Hässleholm inkluderar såväl stad som mindre stationsorter och landsbygd. Utvecklingen visar en 

allt större efterfrågan på såväl villatomter som industrimark i hela kommunen. Vi behöver ställa 

oss frågan vad som är bra service och verksamhet i stationsorter och stad för att skapa ett så bra 

samhälle som möjligt i hela Hässleholms kommun.  

Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar  

Människor vill bo på platser och arbeta för företag som bidrar till att förbättra klimat och miljö. Klimatsmarta 

lösningar bidrar också till att skapa nya affärsmodeller och konkurrensfördelar för företag och platser.  

Alltmer kris- och klimatmedvetna medborgare och företag medför att vi som organisation behö-

ver möta upp och lyfta fram de satsningar och insatser som görs för miljön. Många kommuner 

arbetar aktivt med FN:s globala mål (Agenda 2030). Inom koncernen finns Hässleholm Miljö 

som besitter stor kunskap och arbetar konkret med hållbarhetsfrågorna inom kommunen. Det 

ger möjlighet att utveckla kommunens hållbarhetsperspektiv och samtidigt attrahera nya medar-

betare.  

Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 

Brottsligheten påverkar förtroendet för välfärdssystemet. Krav ökar medarbetares etiska förhållningssätt – ämbets-

mannaidealet betonas åter.  

Hässleholms kommun behöver möta denna utveckling på bred front. Inom ramen för kommun-

ledningens uppdrag och ansvar kan vi arbeta med att stärka strukturerna för ett rättssäkert arbete 

inom kommunen, bland annat genom utveckling av kommunens centrala dokument- och ärende-

hantering, diarieföring samt den ärendehanteringsprocess som är knuten till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige. Utveckling av en visselblåsarfunktion blir också ett verktyg för att mot-

► Hässleholm nästa. 
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verka trenden. Inte bara själva funktionen i sig, utan hur vi för dialog kring att rapportera felaktig-

heter, lyfter synpunkter och lägger fram förbättringsförslag. Vi har också ett ständigt behov av att 

påminna oss om och arbeta med värdegrund och etikfrågor i hela organisationen. I det ingår be-

hovet av att prata om våra uppdrag och vad det innebär att vara kommunanställd.  

Ökad polarisering och utsatthet 

Även om de flesta är nöjda med sina liv, är en växande grupp - ofta bestående av människor som är ekonomiskt 

och socialt utsatta - missnöjda.  

Som kommun kan vi i handling visa att vi finns för alla medborgare och att vi verkar över hela 

kommunens yta. Vi behöver utveckla vår service så att den är tillgänglig för alla invånare. Vi be-

höver kommunicera på nya sätt, på olika platser och på olika språk.   

Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas 

Trots kritik ökar den statliga styrningen genom såväl riktade statsbidrag som indirekt styrning genom regeringsbe-

slut.  

Beslut som rör kommuninvånarna fattas på kommunal, regional och statlig nivå. Det kan vara 

svårt att hålla isär och veta hur ”systemet” fungerar och vem som har ansvar för vad. Kommunen 

kan fungera som en kompass och vara tydlig med vem som tagit ett beslut eller driver en föränd-

ring för att skapa en ökad förståelse för vad som händer i kommunen. Vi kan också bli mer pro-

aktiva i vårt sätt att kommunicera beslut som fattas i kommunen och vad de får för konsekvenser, 

något som kan bidra till en ökad förståelse för helhetsperspektivet.  

Tillitens betydelse uppmärksammas mer  

Tillit är en positiv resurs för länder och människor. Sverige har internationellt sett en hög tillit men tilliten har 

minskat i vissa grupper.  

Inom Hässleholms kommun erbjuds en mängd tjänster, service och insatser och gemensamt är 

att vi bygger förtroende genom att vara tydliga med vårt uppdrag och hålla det vi lovar. Förtro-

ende skapas också genom att vi är öppna och underlättar insyn i våra verksamheter. Vi kan verka 

för att skapa en mer positiv medborgardialog där vi i större utsträckning agerar i stället för att rea-

gera på sådant som händer i kommunen.  

Tilliten inom organisationen behöver stärkas. Införandet av en ny styrmodell ger verktyg för att 

göra detta, men vi behöver en levande dialog mellan tjänstepersoner och med förtroendevalda 

om vad tillit innebär i Hässleholms kommun, något som blir en viktig grund för det fortsatta ar-

betet.  

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 

Det finns risk att människor eller uppdrag ramlar mellan stolarna när problemen är komplexa och ansvaret otyd-

ligt. Nya arbetssätt behöver utvecklas.  

Hur vi bäst utformar service och tjänster till våra medborgare för att möta deras behov är kom-

munens främsta uppdrag. Genom ett större fokus på kundresan kan vi skapa en bättre service. 

Utgår vi hela tiden från medborgarens perspektiv i kontakten med kommunen kan vi leverera en 

bättre kvalitet och hitta fram till effektivare arbetssätt. Samarbetet med andra organisationer, 

► Hässleholm nästa. 
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myndigheter och företag kan också bidra till nya sätt att organisera vårt arbete. Hur kan vi dela 

mer och använda skattepengar på bästa sätt? I samarbetet med andra behöver vi säkerställa att an-

svarsfördelningen är tydlig och på så sätt kan vi också identifiera mellanrummen där samverkan 

blir extra viktig för att ingen person ska falla mellan stolarna.  

Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet  

Bränder, översvämningar, cyberattacker, pandemier och terrorism har gjort oss medvetna om samhällets sårbarhet. 

Kostnader för att hantera och förebygga är höga men priset för att inget göra kan bli oöverstigligt.  

Vi har stor nytta av en ökad samordning och samverkan mellan myndigheter för att möta denna 

utmaning. Det gäller också kontakten mellan förvaltningar och bolag. Genom att föra dialog, ut-

veckla rutiner och öva skapar vi en god beredskap. Erfarenheterna från pandemin behöver tas 

tillvara i arbetet. Vi behöver också vara tydliga med vad som är den enskildes ansvar och vad som 

är kommunens i samband med kriser som översvämningar, bränder, elavbrott och liknande. Det i 

sin tur ökar hässleholmarnas egen beredskap. Dialog om utökat samarbete kring trygghetssamver-

kan pågår med övriga kommuner i Skåne Nordost. Syftet är att öka kommunernas förmåga att 

samarbeta kring- och skapa en större uthållighet vid olyckor och kriser. Samarbetet ska även göra 

kommunerna mer resurseffektiva och mindre sårbara inom viktiga säkerhetsfunktioner.  

Ekonomiska förutsättningar  

SKR gör regelbundna prognoser över läget i svensk ekonomi. Konjunkturläget har förbättrats 

under andra halvåret 2021 och en betydande ökning av BNP förväntas. Det krävs dock en ännu 

högre BNP-nivå för att nå upp i samma konjunkturläge som innan pandemin. Återhämtningen på 

arbetsmarknaden bedöms gå långsammare och även om en tydlig nedgång i andelen arbetslösa 

förväntas framöver kommer arbetslösheten att ligga på högre nivåer under flera år. Åtgärder i re-

geringens budgetproposition 2022 bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt. Även 

skatteunderlaget bedöms öka under kommande år. Anledningar som anges är den relativt höga 

tillväxten av BNP antalet arbetade timmar under 2022 och 2023. Uppgången drivs av lönesum-

man.  

I slutet av november fattade kommunfullmäktige beslut om Strategisk plan med budget och 

flerårsplan 2022–2024.   Hässleholms kommun står precis som många andra kommuner inför 

fortsatt tuffa ekonomiska utmaningar under kommande år, med stora investeringsbehov. I den 

strategiska planen med budget och flerårsplan 2022–2024, som antogs av kommunfullmäktige i 

november 2021, budgeteras för att disponering ur kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) 

kommer att ske under planeringsperioden. RUR uppgår till 130,3 mnkr och budgetförslaget byg-

ger på en disponering om 30,9 mnkr år 2023 och med 53,6 mnkr år 2024. Visar det sig att kom-

munen har ett behov av att nyttja RUR år 2023 kommer kommunstyrelsen att upprätta en plan 

för att nå en ekonomi i balans samt upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade eko-

nomiska utveckling. Det beslutades även om fortsatt effektivisering av kommunens lokalbestånd 

på totalt 14 mnkr fram till och med år 2024.  

Kommunledningsförvaltningen får vissa tillskott i budget för 2022. Bland annat ska förvaltningen 

genomföra en utredning om hur framtida arbetssätt för administrativ personal påverkar lokalbe-

hovet. Förvaltningen får även tillskott för en samordnad fordonsorganisation och viss förstärk-

ning av ekonomikompetens med inriktning mot bolagsekonomi.  

► Hässleholm nästa. 
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Räddningstjänsten får tillskott för ökad bemanning på stationen i Hässleholm med fem nya 

brandmän under perioden 2022–2023.  
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Mål 

Hässleholms kommun ska ha samhällsservice av 

hög kvalitet 

 

Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet 

Delmål/årsmål Indikatorer/målvärde Aktiviteter för att uppnå målet 

Kontakterna med Hässleholms 
kommun ska kännetecknas av 
fokus på service, förståelse och 
lyhördhet  

Genomförda aktiviteter 

Servicemätning – ökat 
resultat  
(nuläge:  
Svar på en fråga inom 
60 sek via telefon: 37 
procent.  
Svar på e-post inom en 
dag: 98 procent) 

• Utveckling av kontaktcenters verksam-
het i samarbete med övriga förvalt-
ningar 

• Ny webbplats för kommunen med fo-
kus på service till medborgarna 

• Fler tjänster i e-tjänsteportalen 

• Automatisering av fler processer med 
hjälp av robot 

Utveckla medborgarinflytandet  

 

Genomförda aktiviteter • Utveckla formerna för medborgarkon-
takt 

• Nya metoder att möta medborgarna 
och öka deras inflytande och delaktig-
het i kommunens verksamheter. 

Hässleholms kommuns kontakter med näringslivet ska kännetecknas av 

fokus på service, förståelse och lyhördhet 

Delmål/årsmål Indikatorer/målvärde Aktiviteter för att uppnå målet 

Förenkla för företag  Insikt, SKR:s service-
mätning – det samlade 
NKI-värdet ökar  
(nuläge: 73) 

Genomförda aktiviteter  

• Nyhetsbrev, nätverksträffar, dialogmö-
ten 

• Ökat kommungemensamt samarbete 
för att utveckla förutsättningarna för 
näringslivet  

• Införa digital företagsservice 

Fler företag i flera branscher  Nettotillväxten mätt i 
antal företag ökar  
(nuläge:  
70 fler företag jmf års-
skiftet 2020/2021) 

Genomförda aktiviteter  

• Nytt näringslivsprogram 

• Utveckling av entreprenörsmiljön – 
Business Class 

• Stärka nätverksarbetet inom vissa 
branscher  
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Hässleholms kommun ska ha hög livskvalitet för 
kommuninvånarna 
 

Hässleholms kommun ska ha välkomnande och trygga livsmiljöer 

Indikatorer/målvärde Aktiviteter för att uppnå målet 

Genomförda aktiviteter 

 

• Verka för ett attraktivt centrum i Hässleholm genom pro-
jektet HUS (Hässleholm – Utveckling genom Samverkan) 

• Främja och stärka besöksnäring och besöksmål i kommu-
nen 

• Trygghetsfrågor och säkerhetsfrågor ska gå hand i hand - 
varje säkerhetsåtgärd som planeras och genomförs ska 
om möjligt även ge en trygghetsskapande effekt 

• Räddningstjänsten genomför prioriterade åtgärder i 
”Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor”  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

► Hässleholm nästa. 
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Hässleholms kommun ska ha god ekonomi 
 

Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll 

Delmål/årsmål Indikatorer/målvärde Aktiviteter för att uppnå målet 

Kommunledningsförvaltningen 
ska ha en god budgetföljsamhet 

Målvärde är minst 0 pro-
cents budgetavvikelse 
(grönt: minst 0 procents 
avvikelse 
gult: -0,1 - -0,5 procents 
avvikelse 
rött: mer än -0,5 pro-
cents avvikelse)  

• Samtliga avdelningar arbetar för en 
god budgetföljsamhet 

 

Ett effektivt resursutnyttjande i 
kommungemensamma administ-
rativa processer  

Genomförda aktiviteter • Utveckling av budgetprocessen 

• Utveckling av nämndprocessen 

• Utveckling av registraturprocessen 

En välfungerande mål- och styr-
process med hög delaktighet på 
alla nivåer i organisationen 

Genomförda aktiviteter  • Implementering av ny styrmodell ef-
ter beslut; 
utbildning i modellen 
informationsinsatser  
utveckling av tillitsbegreppet i orga-
nisationen  
   

Hässleholms kommun ska ha ett effektivt lokalutnyttjande  

Indikatorer/målvärde Aktiviteter för att uppnå målet 

Genomförda aktiviteter  • Utredning av framtida användning av administrativa lokaler – 
fokus på framtida arbetssätt  

• Test inom HR-enheten – prova nya sätt att använda vår fysiska 
arbetsplats 

 

 

  

► Hässleholm nästa. 
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Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  
 
Hässleholms kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv 

Del/årsmål Indikatorer/målvärde Aktiviteter för att uppnå målet  

Verksamheterna har god kunskap 
om hur vi upprätthåller en frisk 
arbetsmiljö  

Genomförda aktiviteter  • Fokus friskfaktorer: 

Steg 1: fem förvaltningar genomför 
utvecklingsarbetet och tar fram 
verktyg för Hässleholms kommun  

Steg 2: tre förvaltningar får utbild-
ning i- och del av verktygen som tas 
fram i steg 1  

Öka kunskapen om och ge che-
ferna verktyg för att bedriva ett 
närvarande, tillitsfullt och engage-
rat ledarskap 

Genomförda aktiviteter  

 

• Fokus friskfaktorer: 

Steg 1: fem förvaltningar genomför 
utvecklingsarbetet och tar fram 
verktyg för Hässleholms kommun  

Steg 2: två förvaltningar får utbild-
ning i- och del av verktygen som tas 
fram i steg 1 

Medarbetarna på kommunled-
ningsförvaltningen upplever ba-
lans mellan krav och resurser i ar-
betet 

Uppföljningsfråga i 
HME-enkät – ökning till 
minst 65 
(nuläge: 61) 

 

• Dialog enskilt och på avdelnings- 
och förvaltningsnivå kring priorite-
ringar.  

Medarbetarna på kommunled-
ningsförvaltningen uppfattar att 
målen följs upp och utvärderas på 
ett bra sätt 

HME-index avseende 
styrning – ökning till 
minst 77 
(nuläge: 73) 

• Målen i verksamhetsplanen bryts 
ner på avdelnings-, enhets- och indi-
vidnivå och följs upp och kommu-
niceras återkommande på förvalt-
ningsträff, arbetsplatsträffar och i 
medarbetarsamtal. 

 
 

 

 

 

  

► Hässleholm nästa. 
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Driftbudget   

 
 

Kommunledningsförvaltningen Budget 2022  Budget 2021 

Totalt Kommunledningsförvaltningen 175 050 176 459 

Ansvar 21 fd KLK Budget 2022 Budget 2021 

Totalt fd KLK 133 474 138 085 

Totalt Ansvar 210 Förvaltningschef 10 551 9 794 

Vht 92010 Gemensam ledning 8 823 8 099 

Vht 24910 Nya stambanor 500 500 

Vht 92020 Försäkringar 0 0 

Vht 27010 Skydds- och säkerhetsarbete 1 228 1 195 

Totalt Ansvar 211 Ekonomiavdelning 22 411 23 944 

Vht 92011 Ekonomiadministration 15 700 17 378 

Vht 30010 Bidrag till föreningar 100 100 

Vht 31510 Bidrag till föreningar 6 6 

Vht 27510 Bidrag till föreningar 43 43 

Vht 92012 Övriga ändamål 6 062 5 917 

Vht 83010 Bidrag till flygplatser 
(Kristianstad Österlen Airport) 

500 500 
 

Totalt Ansvar 212 Kansli och juridik 30 967 27 020 

Vht 10010 Kommunfullmäktige 3 262 3 262 

Vht 10011 Kommunstyrelse 4 801 4 801 

Vht 13015 Kansli 8 081 7 244 

Vht 92014 Kommunarkiv 2 548 2 504 

Vht 13014 Valnämnd 3 000 0 

Vht 11012 Partistöd 2 394 2 394 

Vht 13013 Överförmyndare 6 881 6 815 

Totalt Ansvar 213 IT-avdelning 806 772 

Vht 92090 IT-drift 0 0 

Vht 92092 IT-strategi 806 772 

  
 
 
 
 
 

  

Totalt Ansvar 214 Tillväxtavdelning 30 582 30 506 

► Hässleholm nästa. 
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Vht 22010, 22013 Näringslivs- och utvecklingsåtgärder 8 840 8 508 

Vht 22011 Europa Direkt 422 426 

Vht 22012 Europaforum 1 056 1 058 

Vht 22014 EU-kontor  275 458 

Vht 83210 Busstrafik 2 454 2 454 

Vht 53010 Färdtjänst 15 390 15 390 

Vht 23010 Destinationsutveckling/besöksservice 2 145 2 212 

Totalt Ansvar 215 Personalavdelning 25 696   24 536 

Vht 92018 Personaladministration 18 329 17 172 

Vht 92019 Övergripande kompetensutveckling 520 520 

Vht 92015 Facklig verksamhet 6 293 6 190 

Vht 92016 Minnesgåva 334 334 

Vht 92017 Företagshälsovård 220 320 

Totalt Ansvar 216 Kommunikationsavdelning 12 461 12 829 

Vht 22015 Kommunikation 4 317 4 050 

Vht 22016 Webb 545 545 

Vht 92093 Medborgarservice 7 302 7 744 

Vht 92013 Vaktmästeri 297 490 

 
 

 

Ansvar 219 Räddningstjänst Budget 2022 Budget 2021 

Totalt Räddningstjänst 41 576 38 374 

Vht 27000 Räddningstjänst 41 576 38 374 

 

 
 

 

 

 

 

Investeringsbudget 

 

INVESTERINGAR (tkr) 

► Hässleholm nästa. 
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Kommunledningsförvaltningen Budget 2022 

Totalt kommunledningsförvaltningen 41 440 

  

Totalt Ansvar 21, fd KLK  

Projekt 40 740 

IT-projekt, anslagstyp 1 inkl. wifi till skolan och omsorgen 6 203 

Klientarbetsplats, chromebooks och Ipads till skolan 16 738 

Ks oförutsedda 10 000 

Säkerhetsåtgärder (brandlarm, kameraövervakning, värdeskåp mm) 1 800 

Säkerhetsåtgärder i skolor och förskolor (PDV) 2 400 

Säkerhetsåtgärder (reservkraftverk) 400 

Centralarkiv, Garnisonen (investering i säkerhet, IT och kompaktsystem) 1 700 

Kommunikationsplattform, nya hassleholm.se 2022 inkl. e-tjänst för felanmälan 1 500 

  

Totalt Ansvar 219, Räddningstjänsten  

Projekt 700 

Räddningsutrustning 500 

Individanpassat brandskydd 200 

 

► Hässleholm nästa. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Hässleholms kommuns svar på remiss avseende 
Trafikverkets förslag till Nationell 
transportinfrastrukturplan för perioden 2022-2033 
Dnr: KLF 2021/869 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
Hässleholms kommuns yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 med den ändringen att andra stycket på sidan 4 i 
yttrandet stryks. 

Reservationer 

Lena Wallentheim (S) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar att andra stycket på sidan 4 i yttrandet ska strykas. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Ulf Berggrens yrkande och finner 
Ulf Berggrens yrkande bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Trafikverket har nu överlämnat förslaget till 
berörda remissinstanser. 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOl.L 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

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. 

Remissversionen av Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida enligt 
nedan: 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - Planen i korthet 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - Huvudrapport 

Trafikverket emotser Hässleholms kommuns och övriga remissinstansers svar på 
remissen senast den 28 februari. Svaren ska skickas till Regeringskansliet per e-post 
till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se med angivet diarienummer, 
12021 / 02884, och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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 YTTRANDE 1(6) 

Datum Diarienummer 

2021-12-20 KLF 2021/869-3 

 Regeringskansliet 
   
   
103 33 STOCKHOLM 

Handläggare 
Projektledare Richard Heingard 
Kommunledningsförvaltningen 
0451-26 80 55   
richard.heingard@hassleholm.se 
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Hässleholms kommuns svar på remiss avseende 
Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Inledning 

Detta yttrande utgör Hässleholms kommuns remissvar gällande Trafikverkets 
förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, diarienummer 
I2021/02884. 
 
Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 2022-2033. Trafikverket har nu överlämnat förslaget 
till berörda remissinstanser. 

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. 

  

Hässleholms 
kommun 

http://www.hassleholm.se/
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Hässleholms kommuns övergripande synpunkter och 
kommentarer 

Processen för framtagandet av planförslaget 

Trafikverket säger sig ha strävat efter att skapa öppenhet om förutsättningarna för 
planen och dess utveckling och innehåll. Samtidigt har planförslaget tagits fram i 
dialog med berörda aktörer genom hearingar, dialoger och samråd. De löpande 
kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner 
och i olika samverkansgrupper. Hässleholms kommun instämmer till del i den 
beskrivning som Trafikverket ger avseende framtagandeprocessen för 
planförslaget. Däremot finns det brister i den förväntade lyhördheten – brister 
som visar sig ha resulterat i ett planförslag som lämnar en del övrigt att önska 
avseende de skånska tranportinfrastruktursatsningar under planperioden fram till 
2033. 

En transportinfrastrukturplan för hela Sverige  

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. 

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga 
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas under den fastställda perioden 2022-
2033. Den föreslagna planen omfattar ett antal områden: 

- 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) 

- samt medel till forskning och innovation. 

För att lyckas med ovanstående krävs stora ekonomiska satsningar på flera platser 
i Sverige. Hässleholms kommun har förståelse för den komplexitet och de icke-
triviala prioriteringar som måste genomföras när allt underhåll ska samlas 
tillsammans med nödvändiga nyinvesteringar av varierande storhet och 
omfattning. Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen 
uppgår till 799 miljarder kronor för perioden 2022-2033, angivet i 2021 års 
prisnivå. 

Förslaget innehåller många viktiga åtgärder och insatser som är nödvändiga för att 
upprätthålla tillgängligheten i transportinfrastrukturen och med det skapa 
förutsättningar för en positiv utveckling av transportsystemet. De utökade 
ramarna jämfört med föregående planperiod innebär att planförslaget innehåller 
ökade satsningar på drift och underhåll av järnvägarna, vilket är angeläget för att 
kunna uppnå en hög grad av tillförlitlighet i järnvägssystemet. 

http://www.hassleholm.se/
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Hässleholms kommun anser sig inte kunna ha synpunkter vad gäller fördelningen 
mellan å ena sidan vidmakthållande och underhåll av vägar och järnvägar, å andra 
sidan nyinvestering och utveckling av transportsystemet. Däremot ställer sig 
Hässleholms kommun tveksam till fördelningen av medel över hela Sverige. Av 
den del av den totala planeringsramen som berör investering och utveckling, 437 
miljarder, så hamnar endast knappt 28 miljarder i Skåne, varav av huvuddelen är 
vigd åt de nyinvesteringar som krävs i projektet Nya stambanor på sträckan 
Hässleholm-Lund. Den fördelningen är inte acceptabel enligt Hässleholms 
kommun, särskilt eftersom Skåne är en av de snabbast växande regionerna i 
Sverige – en region med flera transportinfrastrukturella flaskhalsar som påverkar 
såväl den nationella som den regionala transport- och trafiksituationen negativt, 
nu och inom en nära framtid. 

Effektivare planerings- och utbyggnadsprocess minskar 
kostnadsökningar  

Hässleholms kommun har över tiden noterat en oroande utveckling med 
kostnadsökningar och förseningar av mindre utbyggnadsobjekt där kommunen är 
med och finansierar. På motsvarande sätt skenar kostnaderna för genomförande 
av större objekt som flyttas med från en nationell transportinfrastrukturplan till en 
annan. 

Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en 
förutsättning som i stor utsträckning styr innehållet i den nu föreslagna 
transportinfrastrukturplanen. 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, angivet i 2021 års 
prisnivå. 

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. 

Hässleholms kommun menar att fördyringarna är alltför omfattande och 
kostnadsökningarna begränsar, tränger undan och senarelägger viktiga och 
samhällsekonomiskt lönsamma transportinfrastruktursatsningar med stora nyttor 
– såväl lokala och regionala som nationella nyttor. 

 

  

http://www.hassleholm.se/
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Synpunkter och kommentarer avseende specifika objekt 

Nationell järnvägsinfrastruktur 

Av de 437 miljarder som föreslås användas till utveckling av transportsystemet – 
vägar och järnvägar – så anger regeringen i sitt direktiv till Trafikverket att 107 
miljarder bör avsättas till utvecklingen av det nya järnvägssystemet med nya 
stambanor för höghastighetståg. 
 
En snabbare utrednings-, planerings- och genomförandetakt behövs för att 
undvika prognostiserade flaskhalseffekter i en nära framtid med ökande 
persontågtrafik samt med en ständigt ökande godstågtrafik från kontinenten 
genom södra Sverige. Projekten inom ramen för programmet Nya stambanor bör 
innehålla en flexibilitet som gör att kommuners och regioners förväntningar och 
farhågor inte stoppar processen och skjuter fram byggstarten nämnvärt. Det kan 
röra sig om mindre justeringar avseende hastighet, krav på egenskaper, 
sträckningsalternativ och stationslösningar – allt för att bättre hitta lösningar som 
alla parter kan känna sig nöjda med. 
 
Regional järnvägsinfrastruktur 

Det finns ett stort behov av att förstärka kapaciteten och förbättra tillgängligheten 
på några av Skånes största stationer och bytespunkter för kollektivtrafik. 
Hässleholm C är inget undantag, tvärtom. Knutpunkten Hässleholm C har 
järnvägar i fem riktningar. En positiv utveckling av persontågtrafiken till och från 
Hässleholm C är även positiv för ett stort omland i södra Sverige – inklusive 
Halland, Blekinge och södra Småland. Kapacitets- och robusthetshöjande åtgärder 
i Hässleholms kommuns omland är nödvändiga för att bygga bort 
flaskhalseffekter för den nationella godstrafiken, inte minst inför det att 
Fehmarnförbindelsen står klar strax före det kommande decennieskiftet. 
 
Samtidigt som flaskhalseffekter för den nationella trafiken byggs bort så ges den 
regionala trafiken goda chanser att ta plats och öka i omfattning. Redan idag är 
den regionala persontågtrafiken dominerande i de fem riktningarna som utgår 
ifrån Hässleholm C. Samtliga fem anslutningar är i behov av upprustning och 
nyinvestering, inte minst vad gäller Södra stambanan och Skånebanan mot 
Kristianstad. Men detta gäller även Skånebanan mot Helsingborg och 
sträckningen mot Halmstad via Markaryd. Hässleholms kommun menar också att 
de åtgärder som planeras och genomförs i närtid bör vara i riktning mot en 
långsiktig målbild i stället för mot mer kortsiktiga ”lappa-och-laga-mål”. 
 
Skånebanan Hässleholm-Kristianstad 

Sträckan Hässleholm-Kristianstad har ett av Sveriges mest belastade enkelspår för 
gods- och persontågtrafik. Det är därför strategiskt viktigt att det så snart som 
möjligt sker en utbyggnad till dubbelspår på Skånebanan mellan Hässleholm och 
Kristianstad. Kommunerna Hässleholm och Kristianstad viktar behovet av 

http://www.hassleholm.se/
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utbyggnad högt. Samtidigt som utbyggnaden till dubbelspår är viktig för 
Hässleholms kommun och Kristianstads kommun så är den nödvändig för den 
nationella och regionala tågtrafiken i ett större omland. 
 
Det görs idag 9 500 resor per vardag på sträckan Hässleholm-Kristianstad. 
Prognosen för 2035 är 26 000 resor på samma sträcka (i enlighet med Region 
Skånes persontågstrategi; Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i 
Skåne 2020-2040). Den planerade investering för planperioden 2022-2033 som 
innefattar en förlängning av mötesspår på sträckan Attarp-Hässleholm, med 
planerat genomförande 2023-2024, är inte tillräcklig. I Trafikverkets föregående 
planförslag, för perioden 2018-2029, så finns det föreslaget ett partiellt dubbelspår 
på sträckan Hässleholm-Kristianstad. Detta objekt är bortprioriterat i den 
föreslagna transportinfrastrukturplanen för 2022-2033. 
 
Hässleholms kommun ställer sig frågande till ovanstående, inte minst med 
anledning av nedanstående: 

- Sträckan Hässleholm-Kristianstad trafikeras av 108 tåg per vardag 
- bandelen är en av Sveriges hårdast belastade enkelspår 
- trafikeringen är mer omfattande än vad som egentligen får plats på en 

enkelspårig järnväg 
- sträckan klassificeras som ”röd” enligt Trafikverket, med andra ord; den 

har stora kapacitetsbegränsningar 
- mötesspår ökar kapaciteten men ger samtidigt långsammare, mindre 

attraktiva och mindre konkurrenskraftiga resor 
- en förlängning av mötesspåret i Attarp ökar kapaciteten men är 

otillräckligt för helheten 
- ett fullt utbyggt dubbelspår Hässleholm-Kristianstad bör vara den 

långsiktiga målstandarden för sträckan 
- det finns ingen möjlighet till utökad trafik med Trafikverkets förslag. 

 
Väg 117, Hässleholm-Markaryd 

En ombyggnad av väg 117 Hässleholm-Markaryd behöver åter lyftas högt i 
prioriteringsordning då vägen har stor betydelse för den regionala utvecklingen 
och dessutom har ständigt ökande betydelse för långväga godstransporter, inte 
minst vad gäller godstrafiken från Ystad och norrut förbi Hässleholms kommun 
och upp mot Markaryd med anslutning till E4. 
 
Väg 117 är av särskild betydelse för regional och interregional trafik eftersom 
vägen utgör en uppenbar länk mellan E4 och de östra delarna av Skåne. Region 
Skåne har pekat ut vägen som central för regional utveckling och att den har 
betydelse för långväga transporter. Vägen sträcker sig från Markaryd till 
Hässleholm och går rakt genom tätorterna Vittsjö och Bjärnum, vilket skapar 
barriärverkan, minskad trafiksäkerhet, buller och risk för påverkan på lokala 
vattenskyddsområden. 
 
Väg 117 är olycksdrabbad. Trafikverkets säkerhetsklassificering av landets vägar 

http://www.hassleholm.se/
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visar att väg 117 är klassad som mindre god och vissa delar av sträckan som låg. 
Hässleholms kommunen vill därför verka för att utreda möjligheten att få till 
stånd ökad trafiksäkerhet och minskad bullerpåverkan genom olika åtgärder. 
Likaså behöver åtgärder vidtas för att säkra intilliggande vattenskyddsområden. 
 
Väg 23, Sandåkra-Stoby 

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten är det angeläget att det 
åstadkoms en helhetslösning för sträckan Hörby-Höör-Hässleholm, väg 13/23, 
hela vägen upp och förbi Hässleholm och vidare norrut. Utöver framkomligheten 
och trafiksäkerheten för bilister och yrkestrafikanter så är avsaknaden av säkra 
övergångar för oskyddade trafikanter längs väg 23 ett hinder för både 
arbetspendling och besöksnäring. 
 
Ombyggnad/framtagande av vägplan för väg 23 mellan Tjörnarp-Sandåkra pågår 
och det finns en pågående ÅVS för väg 23, E22-Tjörnarp. Det finns ett behov av 
att även sträckan mellan Sandåkra och Stoby utreds och åtgärdas. Sträckan har 
samma låga säkerhetsklassificering som ovan nämnda sträckor och det är därav av 
stor vikt att denna sträcka inte exkluderas. 
 
 
 
Richard Heingard 

Projektledare 

http://www.hassleholm.se/
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Hässleholms kommuns svar på remiss avseende 
Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
Hässleholms kommuns yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. 
 
Beskrivning av ärendet 

Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Trafikverket har nu överlämnat förslaget till 
berörda remissinstanser. 

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. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Remissversionen av Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida enligt 
nedan: 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 - Planen i korthet 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 - Huvudrapport 
 
Trafikverket emotser Hässleholms kommuns och övriga remissinstansers svar på 
remissen senast den 28 februari. Svaren ska skickas till Regeringskansliet per e-post 
till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se med angivet diarienummer, 
I2021/02884, och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ärendet bedöms inte få några omedelbara konsekvenser för någon verksamhets 
brukare. 

Barnperspektivet  

Ärendet bedöms inte skapa några direkta konsekvenser ur barnperspektivet. 

Miljökonsekvenser  

Bland Trafikverkets utgångspunkter vid framtagandet av planförslaget finns 
gällande transportpolitiska målsättningar och regeringens proposition med 
inriktning mot hållbara investeringar i hela Sverige. Den slutgiltiga nationella planen 
för transportinfrastrukturen 2022-2033 kan komma att medföra olika grad av 
miljöpåverkan beroende på dess innehåll. 

Facklig samverkan 

Ärendet bedöms inte kräva någon facklig samverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet bedöms inte ge några ekonomiska konsekvenser andra än de som på sikt är 
kopplade till eventuell medfinansiering eller samfinansiering för enskilda objekt. 

Bilagor 

Trafikverkets rapport med remissförslaget till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Hässleholms kommuns yttrande KLF 2021/869-3 
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Kommunledningsförvaltningen 

Bengt-Arne Persson  Richard Heingard 
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Hässleholms kommuns svar på remiss avseende 
Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
Inledning 

Detta yttrande utgör Hässleholms kommuns remissvar gällande Trafikverkets 
förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, diarienummer 
I2021/02884. 
 
Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 2022-2033. Trafikverket har nu överlämnat förslaget 
till berörda remissinstanser. 

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. 

  

Hässleholms 
kommun 
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Hässleholms kommuns övergripande synpunkter och 
kommentarer 

Processen för framtagandet av planförslaget 

Trafikverket säger sig ha strävat efter att skapa öppenhet om förutsättningarna för 
planen och dess utveckling och innehåll. Samtidigt har planförslaget tagits fram i 
dialog med berörda aktörer genom hearingar, dialoger och samråd. De löpande 
kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner 
och i olika samverkansgrupper. Hässleholms kommun instämmer till del i den 
beskrivning som Trafikverket ger avseende framtagandeprocessen för 
planförslaget. Däremot finns det brister i den förväntade lyhördheten – brister 
som visar sig ha resulterat i ett planförslag som lämnar en del övrigt att önska 
avseende de skånska tranportinfrastruktursatsningar under planperioden fram till 
2033. 

En transportinfrastrukturplan för hela Sverige  

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. 

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga 
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas under den fastställda perioden 2022-
2033. Den föreslagna planen omfattar ett antal områden: 

- 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) 

- samt medel till forskning och innovation. 

För att lyckas med ovanstående krävs stora ekonomiska satsningar på flera platser 
i Sverige. Hässleholms kommun har förståelse för den komplexitet och de icke-
triviala prioriteringar som måste genomföras när allt underhåll ska samlas 
tillsammans med nödvändiga nyinvesteringar av varierande storhet och 
omfattning. Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen 
uppgår till 799 miljarder kronor för perioden 2022-2033, angivet i 2021 års 
prisnivå. 

Förslaget innehåller många viktiga åtgärder och insatser som är nödvändiga för att 
upprätthålla tillgängligheten i transportinfrastrukturen och med det skapa 
förutsättningar för en positiv utveckling av transportsystemet. De utökade 
ramarna jämfört med föregående planperiod innebär att planförslaget innehåller 
ökade satsningar på drift och underhåll av järnvägarna, vilket är angeläget för att 
kunna uppnå en hög grad av tillförlitlighet i järnvägssystemet. 
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Hässleholms kommun anser sig inte kunna ha synpunkter vad gäller fördelningen 
mellan å ena sidan vidmakthållande och underhåll av vägar och järnvägar, å andra 
sidan nyinvestering och utveckling av transportsystemet. Däremot ställer sig 
Hässleholms kommun tveksam till fördelningen av medel över hela Sverige. Av de 
799 miljarderna så hamnar endast knappt 28 miljarder i Skåne, varav av 
huvuddelen är vigd åt de nyinvesteringar som krävs i projektet Nya stambanor på 
sträckan Hässleholm-Lund. Den fördelningen är inte acceptabel enligt 
Hässleholms kommun, särskilt eftersom Skåne är en av de snabbast växande 
regionerna i Sverige – en region med flera transportinfrastrukturella flaskhalsar 
som påverkar såväl den nationella som den regionala transport- och 
trafiksituationen negativt, nu och inom en nära framtid. 

Effektivare planerings- och utbyggnadsprocess minskar 
kostnadsökningar  

Hässleholms kommun har över tiden noterat en oroande utveckling med 
kostnadsökningar och förseningar av mindre utbyggnadsobjekt där kommunen är 
med och finansierar. På motsvarande sätt skenar kostnaderna för genomförande 
av större objekt som flyttas med från en nationell transportinfrastrukturplan till en 
annan. 

Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en 
förutsättning som i stor utsträckning styr innehållet i den nu föreslagna 
transportinfrastrukturplanen. 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, angivet i 2021 års 
prisnivå. 

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. 

Hässleholms kommun menar att fördyringarna är alltför omfattande och 
kostnadsökningarna begränsar, tränger undan och senarelägger viktiga och 
samhällsekonomiskt lönsamma transportinfrastruktursatsningar med stora nyttor 
– såväl lokala och regionala som nationella nyttor. 
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Synpunkter och kommentarer avseende specifika objekt 

Nationell järnvägsinfrastruktur 

Av de 437 miljarder som föreslås användas till utveckling av transportsystemet – 
vägar och järnvägar – så anger regeringen i sitt direktiv till Trafikverket att 107 
miljarder bör avsättas till utvecklingen av det nya järnvägssystemet med nya 
stambanor för höghastighetståg. 
 
Hässleholms kommun menar att de objekt som finns inom ramen för 
programmet Nya stambanor; Hässleholm-Lund, Göteborg-Borås och Linköping-
Stockholm (Järna) bör hanteras i särskild ordning. Med en finansiering utanför 
den nationella planen så bör utbyggnadstakten bättre kunna möta de 
kapacitetsbehov som finns längs de befintliga stambanorna redan idag – inte 
minst längs sträckan Hässleholm-Lund, men också norrut vidare mot Jönköping. 
Samtidigt skulle detta kunna ge utrymme åt andra högt prioriterade objekt inom 
ramen för den nationella planen. 
 
En snabbare utrednings-, planerings- och genomförandetakt behövs för att 
undvika prognostiserade flaskhalseffekter i en nära framtid med ökande 
persontågtrafik samt med en ständigt ökande godstågtrafik från kontinenten 
genom södra Sverige. Projekten inom ramen för programmet Nya stambanor bör 
innehålla en flexibilitet som gör att kommuners och regioners förväntningar och 
farhågor inte stoppar processen och skjuter fram byggstarten nämnvärt. Det kan 
röra sig om mindre justeringar avseende hastighet, krav på egenskaper, 
sträckningsalternativ och stationslösningar – allt för att bättre hitta lösningar som 
alla parter kan känna sig nöjda med. 
 
Regional järnvägsinfrastruktur 

Det finns ett stort behov av att förstärka kapaciteten och förbättra tillgängligheten 
på några av Skånes största stationer och bytespunkter för kollektivtrafik. 
Hässleholm C är inget undantag, tvärtom. Knutpunkten Hässleholm C har 
järnvägar i fem riktningar. En positiv utveckling av persontågtrafiken till och från 
Hässleholm C är även positiv för ett stort omland i södra Sverige – inklusive 
Halland, Blekinge och södra Småland. Kapacitets- och robusthetshöjande åtgärder 
i Hässleholms kommuns omland är nödvändiga för att bygga bort 
flaskhalseffekter för den nationella godstrafiken, inte minst inför det att 
Fehmarnförbindelsen står klar strax före det kommande decennieskiftet. 
 
Samtidigt som flaskhalseffekter för den nationella trafiken byggs bort så ges den 
regionala trafiken goda chanser att ta plats och öka i omfattning. Redan idag är 
den regionala persontågtrafiken dominerande i de fem riktningarna som utgår 
ifrån Hässleholm C. Samtliga fem anslutningar är i behov av upprustning och 
nyinvestering, inte minst vad gäller Södra stambanan och Skånebanan mot 
Kristianstad. Men detta gäller även Skånebanan mot Helsingborg och 
sträckningen mot Halmstad via Markaryd. Hässleholms kommun menar också att 
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de åtgärder som planeras och genomförs i närtid bör vara i riktning mot en 
långsiktig målbild i stället för mot mer kortsiktiga ”lappa-och-laga-mål”. 
 
Skånebanan Hässleholm-Kristianstad 

Sträckan Hässleholm-Kristianstad har ett av Sveriges mest belastade enkelspår för 
gods- och persontågtrafik. Det är därför strategiskt viktigt att det så snart som 
möjligt sker en utbyggnad till dubbelspår på Skånebanan mellan Hässleholm och 
Kristianstad. Kommunerna Hässleholm och Kristianstad viktar behovet av 
utbyggnad högt. Samtidigt som utbyggnaden till dubbelspår är viktig för 
Hässleholms kommun och Kristianstads kommun så är den nödvändig för den 
nationella och regionala tågtrafiken i ett större omland. 
 
Det görs idag 9 500 resor per vardag på sträckan Hässleholm-Kristianstad. 
Prognosen för 2035 är 26 000 resor på samma sträcka (i enlighet med Region 
Skånes persontågstrategi; Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i 
Skåne 2020-2040). Den planerade investering för planperioden 2022-2033 som 
innefattar en förlängning av mötesspår på sträckan Attarp-Hässleholm, med 
planerat genomförande 2023-2024, är inte tillräcklig. Ett tidigare planerat partiellt 
dubbelspår på sträckan Hässleholm-Kristianstad (Läreda-Kristianstad) är 
bortprioriterat i den föreslagna transportinfrastrukturplanen för 2022-2033.  
 
Hässleholms kommun ställer sig frågande till ovanstående, inte minst med 
anledning av nedanstående: 

- Sträckan Hässleholm-Kristianstad trafikeras av 108 tåg per vardag 
- bandelen är en av Sveriges hårdast belastade enkelspår 
- trafikeringen är mer omfattande än vad som egentligen får plats på en 

enkelspårig järnväg 
- sträckan klassificeras som ”röd” enligt Trafikverket, med andra ord; den 

har stora kapacitetsbegränsningar 
- mötesspår ökar kapaciteten men ger samtidigt långsammare, mindre 

attraktiva och mindre konkurrenskraftiga resor 
- en förlängning av mötesspåret i Attarp ökar kapaciteten men är 

otillräckligt för helheten 
- ett fullt utbyggt dubbelspår Hässleholm-Kristianstad bör vara den 

långsiktiga målstandarden för sträckan 
- det finns ingen möjlighet till utökad trafik med Trafikverkets förslag. 

 
Väg 117, Hässleholm-Markaryd 

En ombyggnad av väg 117 Hässleholm-Markaryd behöver åter lyftas högt i 
prioriteringsordning då vägen har stor betydelse för den regionala utvecklingen 
och dessutom har ständigt ökande betydelse för långväga godstransporter, inte 
minst vad gäller godstrafiken från Ystad och norrut förbi Hässleholms kommun 
och upp mot Markaryd med anslutning till E4. 
 
Väg 117 är av särskild betydelse för regional och interregional trafik eftersom 
vägen utgör en uppenbar länk mellan E4 och de östra delarna av Skåne. Region 
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Kommunledningsförvaltningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Telefon: 0451-267 000 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
Faktureringsadress: Hässleholms kommun, FakturorHLM, Box 140, 281 22 Hässleholm 

 

Skåne har pekat ut vägen som central för regional utveckling och att den har 
betydelse för långväga transporter. Vägen sträcker sig från Markaryd till 
Hässleholm och går rakt genom tätorterna Vittsjö och Bjärnum, vilket skapar 
barriärverkan, minskad trafiksäkerhet, buller och risk för påverkan på lokala 
vattenskyddsområden. 
 
Väg 117 är olycksdrabbad. Trafikverkets säkerhetsklassificering av landets vägar 
visar att väg 117 är klassad som mindre god och vissa delar av sträckan som låg. 
Hässleholms kommunen vill därför verka för att utreda möjligheten att få till 
stånd ökad trafiksäkerhet och minskad bullerpåverkan genom olika åtgärder. 
Likaså behöver åtgärder vidtas för att säkra intilliggande vattenskyddsområden. 
 
Väg 23, Sandåkra-Stoby 

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten är det angeläget att det 
åstadkoms en helhetslösning för sträckan Hörby-Höör-Hässleholm, väg 13/23, 
hela vägen upp och förbi Hässleholm och vidare norrut. Utöver framkomligheten 
och trafiksäkerheten för bilister och yrkestrafikanter så är avsaknaden av säkra 
övergångar för oskyddade trafikanter längs väg 23 ett hinder för både 
arbetspendling och besöksnäring. 
 
Ombyggnad/framtagande av vägplan för väg 23 mellan Tjörnarp-Sandåkra pågår 
och det finns en pågående ÅVS för väg 23, E22-Tjörnarp. Det finns ett behov av 
att även sträckan mellan Sandåkra och Stoby utreds och åtgärdas. Sträckan har 
samma låga säkerhetsklassificering som ovan nämnda sträckor och det är därav av 
stor vikt att denna sträcka inte exkluderas. 
 
 
 
Richard Heingard 

Projektledare 
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Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
  

På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan 

för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Rapporten publiceras på Trafikverkets hemsida. 

Remissyttranden ska ha kommit in till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022. Svaren bör lämnas 

per e-post till 

i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se  

Ange diarienummer I2021/02884 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en 

inbjudan att lämna synpunkter. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

 

 

Lena Erixon 

Generaldirektör 
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Pär-Erik Westin 

Strategisk planerare 

par-erik.westin@trafikverket.se 

Direkt: 010-123 61 57 

Mobil: 070-316 76 20 

Trafikverket 

Adress: 781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 

sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 

till digital offentlig service. 

  

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/79143, Motpartens ärendenummer I2021/02884, Dokumentdatum 2021-11-30, Dokumenttyp BREV.  
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Sändlista 
2030-sekretariatet  

AB Volvo 

Affärsverket svenska kraftnät 

Arbetsgivarverket  

Arlandabanan Infrastructure AB 

BIL Sweden  

Bilsportförbundet  

Botniska korridoren  

Boverket  

Byggföretagen 

Byggherrarna 

Chalmers tekniska högskola 

Cykelfrämjandet 

Delaktig Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) 

Ekologiska lantbrukarna 

Energimyndigheten  

European Spallation Source (ESS) 

Fackförbundet SEKO  

Fackförbundet ST 

FMCK Frivilliga motorcykelkåren  

Folkhälsomyndigheten 

Fossilfritt Sverige  

Fotgängarnas förening  

Friluftsfrämjandet  

Funktionsrätt Sverige  

Fältbiologerna 
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Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 

Föreningen Svenska järnvägsfrämjandet  

Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer (FSJ)  

Företagarna 

Försvarets materielverk FMV 

Försvarets radioanstalt FRA 

Försvarsmakten 

Global utmaning 

Green Cargo AB 

Greenpeace  

Gröna Bilister 

Handelskammaren i Jönköpings län  

Handelskammaren i Uppsala län  

Handelskammaren Mittsverige  

Handelskammaren Mälardalen  

Handelskammaren Värmland 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hörselskadades riksförbund (HRF) 

Inlandsbanan AB 

IKEM 

Infranord AB 

Infrasweden KTH (strategisk innovations plattform) 

Innovationsföretagen  

Institutet för framtidsstudier 

IQ Samhällsbyggnad  

ITS Sweden  

Jernhusen AB 

Jernkontoret 
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Jordbruksverket  

Jordens Vänner  

Jämtland Härjedalen Turism 

Järnvägshistoriska Riksförbundet  

KAK Kungliga automobilklubben  

Kemikalieinspektionen 

Klimatkommunerna  

Kommerskollegium 

Konjunkturinstitutet 

Konkurrensverket 

Kungliga Svenska Seglarsällskapet 

Kungliga tekniska högskolan  

Kustbevakningen 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)  

Lantmäteriet 

Linköpings universitet 

Livsmedelsverket 

LO 

Luftfartsverket 

Luleå tekniska universitet  

Luossavaara-Kiirunavaara AB 

Länsstyrelsen i Blekinge län  

Länsstyrelsen i Dalarnas län  

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län  

Länsstyrelsen i Hallands län  

Länsstyrelsen i Jämtlands län  

Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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Länsstyrelsen i Kalmar län  

Länsstyrelsen i Kronobergs län  

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län  

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Länsstyrelsen i Södermanlands län  

Länsstyrelsen i Uppsala län  

Länsstyrelsen i Värmlands län  

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Länsstyrelsen i Örebro län  

Länsstyrelsen i Östergötlands län  

Maritimt forum 

Mellansvenska handelskammaren 

MHF - Motormännens Helnykterhetsförbund  

Motormännens Riksförbund 

Museibanornas Riksorganisation  

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Mälardalsrådet 

Naturskyddsföreningen 

Naturturismföretagen  

Naturvårdsverket  

Norrbotniabanegruppen  

Norrbottens Handelskammare 

NTF Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande  
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Nya ostkustbanan 

Näringslivets transportråd 

Nätverket för Jämställdhet i transportsektorn  

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) 

Post- och telestyrelsen 

Region Blekinge  

Region Dalarna  

Region Gotland  

Region Gävleborg  

Region Halland 

Region Jämtland/Härjedalen  

Region Jönköpings 

Region Kalmar  

Region Kronoberg  

Region Norrbotten 

Region Skåne  

Region Stockholm  

Region Sörmland  

Region Uppsala län  

Region Värmland  

Region Västerbotten 

Region Västernorrland  

Region Västmanland  

Region Örebro län  

Region Östergötland 

Renägarförbundet 

Rese- och turistnäringen i Sverige  
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Resenärsforum  

Riksantikvarieämbetet  

Riksförbundet enskilda vägar (REV)  

Rikspolisstyrelsen 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 

Rymdstyrelsen 

SACO 

Sametinget  

Samferdselsdepartementet (Norge) 

Samhällsbyggarna  

Samtrafiken 

Scania  

SJ AB 

Sjöfartsverket  

Skogsindustrierna  

Skogsstyrelsen  

Skärgårdsredarna 

Skärgårdarnas Riksförbund 

SPF Seniorerna 

Statens geotekniska institut 

Statens geologiska undersökning 

Statens historiska museer 

Statens maritima och transporthistoriska museer 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)  

Statskontoret 

Stockholms handelskammare  

Swedavia 

Swedish Space Cooperation (SCC) 
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Swedtrain  

Swedish Lapland  

Svemin 

Svensk Cykling  

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 

Svensk Handel 

Svensk Kollektivtrafik  

Svensk Sjöfart 

Svensk Turism  

Svenska Cykelstäder 

Svenska Handelskammarförbundet  

Svenska Jägareförbundet 

Svenska Miljöinstitutet IVL 

Svenska Motorvagnsklubben 

Svenska petroleum och biomedel institutet SPBI  

Svenska Privatvagnföreningen 

Svenska Regionala Flygplatser (SRF) 

Svenska samernas riksförbund  

Svenska Taxiförbundet 

Svenska Teknik & Designföretagen  

Svenska Transportarbetareförbundet  

Svenska Turistföreningen 

Svenskt Flyg  

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Sveriges Hamnar 

Sveriges Hembygdsförbund 

Sveriges Ingenjörer 
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)  

Sveriges Motorcyklister 

Sveriges Riksidrottsförbundet  

Sveriges Skeppsmäklareförening  

Sveriges Åkeriföretag 

Svevia 

Sydsvenska Industri & Handelskammaren  

Synskadades Riksförbund 

TCO 

Tillväxtanalys  

Tillväxtverket  

Trafikanalys 

Transportarbetareförbundet  

Transportföretagen 

Transportministeriet (Danmark) 

Transportministeriet (Finland)  

Transportstyrelsen 

Tullverket  

Tourism in Skåne 

Tågföretagen 

Unionen 

VINNOVA 

Visita 

Volvo Cars 

WWF Världsnaturfonden  

Västerbottens Handelskammare  

Västra Götalandsregionen  
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Västsvenska Handelskammaren  

Östsvenska Handelskammaren 

 

Samtliga kommuner 

Ale 

Alingsås 

Alvesta 

Aneby 

Arboga 

Arjeplog 

Arvidsjaur 

Arvika 

Askersund 

Avesta 

Bengtsfors 

Berg 

Bjurholm 

Bjuv 

Boden 

Bollebygd 

Bollnäs 

Borgholm 

Borlänge 

Borås 

Botkyrka 

Boxholm 

Bromölla 

Bräcke 
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Burlöv 

Båstad 

Dals-Ed 

Danderyd 

Degerfors 

Dorotea 

Eda 

Ekerö 

Eksjö 

Emmaboda 

Enköping 

Eskilstuna 

Eslöv 

Essunga 

Fagersta 

Falkenberg 

Falköping 

Falun 

Filipstad 

Finspång 

Flen 

Forshaga 
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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 



9 (224) 

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.  

Stadsmiljö- Bidrag, 
avtal plane~~g mm 

Trimning 5 [ 9~ ol 

och miljö · 

Etapper nya 
stambanor hh-tåg 

104 

42 

Järnvägsinvestering7 
129 _/ 

Vidmakthållande 
järnväg 

165 

Vidmakthållande väg 
197 



11 (224) 

Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan planen 

fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade 

projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och banor har i 

genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den gällande planen, 

vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna för pågående 

investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat 

med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.  

De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har i 

genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade 

kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.  

En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning 

eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och en generell ökning av 

bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del av omständigheter som inte varit 

kända i tidigare utredningsskeden.  

Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning 

Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens 

medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av kostnader i 

pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också 

vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka 

orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland annat förändrad omfattning av 

projekten. 

Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning och 

effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också mot 

bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också 

nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i 

samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över kostnadsstyrningen, 

produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar 

om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning av orsaker till förändring av kostnader. 

Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder redan under arbetet med planförslaget.  

Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande 

åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.  

Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras under det 

kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser och erfarenheter 

från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt rekommendationer från 

Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:  

 Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar

i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.

 Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka

systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.

 Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket

proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.

 Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav,

planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
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 Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn,

till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och

underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att

pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare, och ge

incitament att investera i nya tekniska lösningar.

Utrymmet i kommande planer är högt intecknat 

Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider som 

fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna för 

höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska system samt 

andra investeringar.  

Diagrammet i figur 2 ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom 

utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna 

poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet inte inkluderar 

eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser 

investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade fortsättningar av nya stambanor 

samt järnvägstekniska system. Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska 

diagrammet tolkas med försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga 

planeringsförutsättningarna.  

Figur 2 Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljarder kronor. 

Betydande investeringsvolymer fortsätter in på den förväntade nästkommande 

planperioden (2026–2037). Om man hypotetiskt antar att denna har oförändrad ram för 

utvecklingsanslaget skulle det innebära att kommande planperiod redan är övertecknad 

med omkring 40 miljarder kronor. En stor del av dessa medel härrör sig till nya stambanor 

och signalsystemet ERTMS. 
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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 ATC-

system har på flera ställen redan passerat sin tekniska livslängd och når successivt sin 

tekniska livslängd i järnvägsnätet. För att framkomlighet och kapacitet ska kunna 

upprätthållas är ett fortsatt införande av ERTMS nödvändigt.  

Vi bygger ut järnvägen 

Över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar. Nära hälften av 

detta utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg, och nära en 

fjärdedel av järnvägstekniksystem, bland annat kraftförsörjningsåtgärder, 

trafikledningssystem och det nya digitala signalsystemet ERTMS. 

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar 

på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor under planperioden. Eftersom 

förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga delar av genomförandet och omfördela 

medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden. 

Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under 

planperioden. 

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där 

planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, 

färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och 

fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–

Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029. För fortsatt utbyggnad ska en 

prioritering göras utifrån en systemövergripande utbyggnadsanalys, men inriktningen är att 

de nya stambanorna i sin helhet ska stå klara kring 2045. För planläggning av centrala 

systemdelar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm avsätts 5 miljarder kronor 

under planperioden.  
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Den bedömda kostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är 

325 +/- 55 miljarder kronor. Trafikverket har fördjupat arbetet kring möjligheter att 

reducera investeringskostnaderna och bedömer att det finns betydande potential när det 

gäller förenklade tätortspassager och stationsutformningar, anpassade fordon, anpassade 

tekniska standarder, landbroar, masshantering och industrialisering. Trafikverkets mål är 

att investeringskostnaderna för hela systemet ska reduceras med 65 miljarder kronor 

jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande systemutformning. 

Enligt regeringsbeslut ska planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande sträcka, 

Skellefteå–Luleå, påbörjas, och direktivet anger att planeringen för hela Norrbotniabanan 

ska intensifieras. Trafikverket föreslår därför att 3 miljarder kronor anslås till sträckan 

Skellefteå–Luleå. 

Gällande plan innehåller ett stort antal andra järnvägsinvesteringar för ökad kapacitet längs 

de viktigaste stråken. Exempel på tillkommande anläggningar är Varbergstunneln, 

Ängelholm–Maria, Hallsberg–Degerön, Tomteboda–Kallhäll och Värnamo-

Jönköping/Nässjö. Många mindre åtgärder på Mittbanan, Dalabanan, Värmlandsbanan, 

Västra stambanan och Malmbanan förbättrar kapacitet och punktlighet för person- och 

godstrafik, exempelvis genom olika trimningspaket för ökad kapacitet och minskade 

restider. Planen innehåller även åtgärder för modernisering av stationsmiljöer samt 

åtgärder för längre och tyngre tåg.  

Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län 

föreslås bland annat åtgärder för ökad kapacitet på malmbanan, som föreslås en 

lånefinansiering som delvis kan hanteras med ökade banavgifter. Vidare föreslås åtgärder 

för höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, vilket även 

förutsätter att ERTMS byggts ut på sträckorna. Slutligen innehåller planförslaget medel till 

fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda. Medlen är 

nödvändiga för att Trafikverket ska kunna delta i pågående planeringsarbete som bedrivs av 

Stockholms stad och Jernhusen.   

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen 

Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och 

plattform för järnvägens modernisering. ERTMS är också en förutsättning bland annat för 

nya stambanor för höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och 

Västkustbanan, för att där kunna köra tåg i 250 km/tim. 

Med anledning av bland annat att utvecklingsanslagets ram inte räcker till alla 

kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS 

jämfört med den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna utbyggnadstakten kommer 

ERTMS att vara fullt utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare utbyggnadstakt skulle 

innebära stora problem att upprätthålla systemets robusthet och ökade kostnader för att 

underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten. 

Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i 

kommunikationsnät, nationellt tågledningssystem, utveckling och förvaltning av 

Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av 

Future Railway Mobile Communications System (FRMCS). 
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Några väginvesteringar tillkommer – fortsatt stora 
vägunderhållsbehov 

Ett begränsat antal nya väginvesteringar 

Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder. De flesta av dessa 

syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de bidrar till regional utveckling 

genom förbättrad tillgänglighet.  

Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna åtgärder på 

väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors, och E4 Förbifart 

Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna i området. Planeringen för att 

bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs. 

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet 

Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu fortsätter resan mot ett nytt etappmål 

för år 2030. Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra 

vägsträckningar. Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder 

på det regionala vägnätet.  

Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister. 

Trafikverket fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar och arbetet med åtgärder för 

att förhindra obehörigt spårbeträdande.  

Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för 

att klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen. I Trafikverkets förslag på nya 

investeringsobjekt som skulle kunna inrymmas med en ökning av utvecklingsanslaget 

dominerar investeringar för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget innehåller 

nya objekt för omkring 14 miljarder kronor vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma 

storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela planförslaget. En viss ökning av 

medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha betydande effekter.  

Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen 

Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar med 13 procent jämfört med planen 

2018–2029. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, 

och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten. 

Det betyder att vägsystemet, trots anslagsökningen, kommer att försämras snabbare under 

planperioden än vad Trafikverket kan återställa.  

De ökade underhållsbehoven beror bland annat på tillkomsten av mer komplexa 

anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en 

följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling 

mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970, 

och dimensionerat för den trafik som var aktuell då. Tillsammans bidrar allt detta till ett 

ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. Det innebär att 

Trafikverket inte kan vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt  eftersom nödvändiga 

åtgärder inte kan utföras förebyggande, i rätt omfattning eller till önskad standard. 

Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för restriktioner på 

de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar som en följd av att 

nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras, vilket leder till 

växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de lågtrafikerade vägarna kommer en 
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snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken 

för mindre störningar och tillfälliga restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. 

Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för 

lätt trafik påverkas. 

En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska kunna 

upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på 

framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på dessa delar kommer också 

att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser som 

högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via 

bärighetssatsningen kommer därför att vara robusta och tillgängliga för både tung och lätt 

trafik.  

Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem 
för medborgare och näringsliv  

Förbättrade möjligheter till pendling och resande 

Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela 

landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbets- och 

bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras. Det bidrar 

till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta passande arbeten. Bättre 

tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar också till regional utveckling och 

ökad livskvalitet.  

Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent med 

buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet 

utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst prioritet, eftersom de har en 

central funktion för att hålla samman landet, men även de lågtrafikerade delarna av 

vägnätet ska ha en acceptabel standard. Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga 

att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa 

sträckor under delar av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet. 

Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir 

tryggare och säkrare.  

De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande orter, vilket 

är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar 

över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga banorna, som kan användas 

bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket har betydelse för arbetspendling. 

Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. Under 

planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda 

förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och till 

andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna pott föreslås 

gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder 

och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar. Trafikverket föreslår också att 

länsplaneupprättarna med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering, ska 

planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker 

cykling. 

Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna 

och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur i flera av 
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väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på 

cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.  

Stärkt konkurrenskraft för näringslivet 

Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet, inklusive 

bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs som möjliggör 

överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på 

järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk 

på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten 

föreslås nya infrastruktursatsningar i området, framför allt i järnvägssystemet. Den 

särskilda näringslivspotten ger möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar. 

Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg för ökade 

malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn. Projektet omfattar 

muddringsåtgärder i hamnen och i farleden, farledsutmärkning, anläggande av ny 

djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya landytor. Luleå Hamn AB 

och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare ingår muddring av farleden in till 

Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största hamn, så att hamnen kan fortsätta att 

vara en del av de allt större containerfartygens globala rutt. Därutöver görs utbyte och 

uppgradering av slussarna i Trollhättan och förbättring av farleden mellan Landsort och 

Södertälje och, via ombyggda slussar i Södertälje, farleden i Mälaren.  

Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet att hitta 

kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar som är viktiga för 

besöksindustrin. 

Minskad lokal miljöpåverkan 

Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och 

infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur. 

Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark, viltpassager, 

bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap (natur- och kulturmiljö) 

och vatten.  

Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i 

ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de åtgärder som 

lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter, dels på 

barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder innebär en 

ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av behovet för 

dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas. Åtgärderna mot 

förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt på att efterkomma 

förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade miljögarantin, vilket innebär 

ersättning till vissa statliga verksamheter.  

Samhällsekonomisk effektivitet 

Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar och 

järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt 

effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som möjliggör tyngre 

vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore vidare mycket 

samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av vägnätet eftersom det 

skulle minska såväl transportkostnader som transporternas miljöbelastning.  
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Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet, baserat på de 

effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Trafikverket föreslår därför 

att detta anslag ökas.  

De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på -0,3 

(oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan 

effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir 

genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för vägobjekten 

0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är spridningen i 

lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar, 

både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas i planförslaget.  

Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ, med 

nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att de 

etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet är färdigt. NNK 

för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas vara -0,5 med 

nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete med 

kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala 

investeringskostnad med 65 miljarder kronor.  

Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar inte 

bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet 

ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar som internaliserar 

externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt tillhandahållande av 

offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik. Detta ligger dock i 

huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.  

Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar för att utveckla ett modernt och 

hållbart transportsystem 

Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter, vilket 

utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och 

information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster i transportsystemets olika 

delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder och beslutstöd som bygger på 

interaktion mellan fordon och infrastruktur för att skapa nyttor. Trafikverket kommer under 

planperioden att verka för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen 

av informationsmängder och den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den 

egna verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga 

inslag av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta 

omställningen till ett hållbart transportsystem. 

Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan, 

effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett 

hållbart samhälle.  

En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering av 

vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan 

Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–2026. 

De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen ligger utanför infrastrukturplanen 

Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) år 

2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045. Den absoluta 

merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka 93 procent (2017), kommer 
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från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring 85 procent av persontransportarbetet 

och 50 procent av godstransportarbetet så är det ofrånkomligt att vägen till att nå 

klimatmålen i första hand handlar om att göra vägtrafiken fossilfri. Eldrift måste dominera i 

vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom batteridrift men även genom 

bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande säljs måste också bli effektivare. Under 

det närmaste decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 

2030 ska nås, eftersom det tar tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt 

detta krävs olika typer av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De 

centrala verktygen – styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur – ligger dock utanför 

planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och investeringar i väg- 

och järnvägsinfrastruktur. 

Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att minska 

trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går omkring 85 procent 

av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar, och 

Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder för cyklande och kollektivtrafik. Sådana 

investeringar och åtgärder kan skapa mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar 

tillgängligheten för medborgare och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar 

också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och 

acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda 

bränsleskatter och sänkta hastigheter. Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i 

planförslaget har mycket liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära 

beräkningar minskar järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent, 

och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna på 

det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har en så mycket 

större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även en stor ökning av ett annat 

trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av vägtrafiken, dels på att 

substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten. När transportvolymen ökar till 

följd av en förbättring, till exempel utbyggnad av alternativ till vägtrafiken, består 

huvuddelen av ökningen vanligen av nygenererade transporter, inte av överflyttning från 

vägtrafiken.  

Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen 

Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över 

transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt, 

eftersom analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om styrmedel som dämpar 

vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. Enligt regeringens 

direktiv ska planeringen baseras på ”ett scenario som innehåller redan beslutade och 

aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och 

kalkyler innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter 

och reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i 

fasta priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att 

bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Dessa antaganden bidrar till att 

vägtrafikökningen dämpas och att järnvägstrafiken ökar snabbare, så att järnvägens 

marknadsandel ökar jämfört med idag. Järnvägsinvesteringar blir därmed något mer 

lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan 

dessa antaganden.  
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Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till 

uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är 

järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från 

ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas 

in i framtiden, och att de väginvesteringar som ingår i planförslaget är motiverade även helt 

utan trafiktillväxt. 
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1 Uppdrag och utgångspunkter 

Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en 

trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. Denna rapport utgör redovisningen av detta uppdrag. 

Syftet med planförslaget är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Regeringen har 

också angett att den avser att ta fram en plan som är en del i samhällsbygget, i vilken det 

tydligt pekas ut hur infrastrukturen ska bidra till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade 

arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges 

konkurrenskraft. Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa specifika 

åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper av nya stambanor för 

höghastighetståg och av Norrbotniabanan, samt angett att gällande plan ska fullföljas.  

Den nationella planen för transportinfrastruktur handlar i första hand om hur den 

nationella fysiska infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas. Detta omfattar i huvudsak 

vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar, åtgärder i allmänna farleder och slussar, 

investeringar i det statliga järnvägsnätet och stamvägnätet, trimnings- och miljöåtgärder, 

insatser för forskning, utveckling och innovation, stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 

och driftbidrag till icke statliga flygplatser.  

Trafikverkets förslag till fördelning av tilldelade medel för åtgärder i infrastrukturen är 

utformat så att det i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppnå syftet avseende de 

transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp.   

Det behöver samtidigt betonas att flera viktiga faktorer som påverkar transportsystemet och 

den transportpolitiska måluppfyllelsen huvudsakligen planeras och beslutas i andra 

sammanhang än i den nationella infrastrukturplanen. En del är Trafikverkets ansvar, till  

exempel hastighetsgränser och upphandling av interregional kollektivtrafik. Annat är andra 

aktörers ansvar, till exempel skatter, subventioner och regleringar, regionalt 

kollektivtrafikutbud, kommunalt gatunät och fysisk bebyggelseplanering. 

Processen med att ta fram en ny plan, vilket normalt görs vart fjärde år, inleds genom att 

regeringen ger Trafikverket direktiv för att ta fram ett inriktningsunderlag. Underlaget läggs 

efter remittering till grund för en infrastrukturproposition, i vilken regeringen redovisar sitt 

förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den 

åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut om propositionen. Efter att Trafikverket, 

utifrån regeringens direktiv, har tagit fram och redovisat sitt planförslag, remitteras det 

brett. Regeringen fastställer slutligen en plan, vilket beräknas ske våren/sommaren 2022. 

1.1. Regeringens direktiv 

Regeringen har i uppdraget gett direktiv för Trafikverkets framtagande av ett planförslag. 

Utöver dessa direktiv ska regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige2 och riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet. 

2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) utgöra utgångspunkt för analyser och förslag till 

åtgärder. 

De riksdagsbundna transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de etappmål som 

regeringen har beslutat om, bland annat om klimat och trafiksäkerhet, ska vara 

utgångspunkter för Trafikverkets förslag till åtgärder, liksom fyrstegsprincipen och ett 

trafikslagsövergripande synsätt. Planförslaget ska baseras på ett scenario som innehåller 

2 Proposition 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
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beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn. Trafikverket ska 

redovisa hur planförslaget bidrar till att öka transporteffektiviteten i samhället och till att de 

transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Ytterligare aspekter som 

infrastrukturen ska bidra till och som särskilt pekas ut i direktivet är tillgänglighet, 

klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i 

landet och Sveriges konkurrenskraft. 

Regeringen anger i direktivet att den gällande nationella planen ska fullföljas. Den statliga 

planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för 

perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. Av planeringsramen ska 

165 miljarder kronor avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av 

statliga järnvägar, och 197 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive 

bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Vidare ska 

437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet, varav 107 miljarder 

kronor bör användas till de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg. De 

etapper av Norrbotniabanan som ingår i planen för 2018–2029 ska genomföras, och 

utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas under 

planperioden. Cirka 42 miljarder kronor ska enligt regeringen gå till den preliminära ramen 

för länsplanerna.  

1.2. Från plan för 2018–2029 till plan för 2022–2033 

I kapitlet redovisas hur Trafikverkets planförslag förhåller sig till och bygger vidare på den 

gällande planen, som regeringen har angett ska fullföljas. Till detta kommer också utökade 

behov som Trafikverket har identifierat, inte minst inom vidmakthållande, och nya åtgärder 

som regeringen särskilt pekat ut i direktivet.   

1.2.1. Ny plan bygger vidare på tidigare insatser 

Den nationella planen för transportinfrastrukturen för 2018–2029, i fortsättningen 

benämnd gällande plan, beslutades av regeringen den 31 maj 2018. Under de drygt tre år 

som har gått sedan planen fastställdes, vilket är kort tid när det gäller infrastruktur, har en 

del av innehållet i planen slutförts och börjat ge effekter i transportsystemet. Hittills har 

16 procent av de namngivna objekten i nationell plan slutförts och sammanlagt 57 procent är 

slutförda eller påbörjade. Dessutom har en stor mängd åtgärder för vidmakthållande och 

trimningsåtgärder för trafiksäkerhet, förbättrad miljö, hälsa och framkomlighet genomförts. 

Ett exempel på slutfört arbete är att i augusti 2020 öppnade Getingmidjan – järnvägen 

mellan Stockholms central och Stockholms södra – efter att ha varit avstängd för 

upprustning somrarna 2018–2020. Under 2021 har en del kringliggande åtgärder 

genomförts. Getingmidjan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet och 

påverkar punktligheten i hela Sverige. Renoveringen möjliggjordes bland annat genom att 

det kunde gå ersättningstrafik på Citybanan, som slutfördes och öppnades för trafik 2017. 

Kapacitetsförstärkningar som ytterligare ökar motståndskraften mot störningar på 

järnvägen fortsätter till exempel genom pågående investeringar som Tomteboda–Kallhäll, 

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, Hallsberg–Degerön, Norrbotniabanan Umeå–

Dåva, Godsstråket Storvik–Frövi och kapacitetsåtgärder i Skåne. Sedan planen beslutades 

har även vägar öppnat för trafik. På sträckan E18 Norrtälje–Kapellskär i 

Stockholmsområdet har kapaciteten anpassats till ökad trafik genom att en mötesfri 2+1-väg 

färdigställts. På E20 mellan Fagerlid och Bahult har en cirka åtta kilometer lång sträcka 

byggts om till mötesfri fyrfältsväg, vilket utöver ökad trafiksäkerhet också medfört ökad 

kapacitet. På E16 mellan Hulån och Vansbro har en sju kilometer lång mötesseparerad väg 

tagits i bruk, liksom en mötesfri motortrafikled mellan Månseryd och Mullsjö. I slutet av 
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2020 öppnade E10 genom Kiruna, som är en del av samhällsomvandlingen i staden till följd 

av gruvdriften.  

En ny högsta bärighetsklass på väg, BK4, infördes den 1 juli 2018. Den innebär att det nu är 

tillåtet att köra 74-tons lastbilar. Syftet är att effektivisera godstransporterna, stärka 

konkurrenskraften för svenskt näringsliv samt minska utsläpp, slitage och olyckor som 

orsakas av tung trafik genom att samma transportarbete kan genomföras med färre 

fordonskilometer. Fram till och med 2020 har cirka 26 000 kilometer väg öppnats för den 

nya bärighetsklassen. Ambitionen till 2029 är att 70–80 procent av det Strategiska 

vägnätet för tyngre transporter ska öppnas för BK4, och arbetet med anpassningar för den 

högre bärighetsklassen fortsätter in i den nya planen. 

Andra åtgärder har under åren 2018–2021 påbörjats eller fått en preciserad utformning 

genom arbete i den fysiska planprocessen och genom avstämningar med olika intressenter. 

Trafikverket har även utrett de sexton utpekade brister som regeringen angav när gällande 

plan beslutades. Utredningarna har konkretiserat ett stort antal tänkbara åtgärder på stråk 

och noder för att de ska kunna övervägas i framtagandet av detta planförslag.  

I genomförandet av planen och genom omvärldsbevakning har Trafikverket fått ny kunskap 

om utmaningar, brister och behov av anpassningar, till exempel förändrade krav och nya 

tekniska lösningar. Den kunskapen bärs med in i förslaget till ny plan, som i sin tur bygger  

vidare på det som genomförts innan.  

1.2.2. Ökat behov och ökade medel till vidmakthållande 

Uppgiften att vidmakthålla infrastrukturen är delvis av annan karaktär än uppgiften att 

utveckla infrastrukturen, där man kan välja eller inte välja att genomföra en nyinvestering. 

Medlen till underhåll ökades i planen för 2018–2029 jämfört med tidigare planer. I 

Trafikverkets inriktningsunderlag från 2020 konstaterades dock att ytterligare medel 

behövs för att vidmakthålla transportinfrastrukturen och upprätthålla dagens funktionalitet 

vad gäller hastighet, bärighet och kapacitet. 

Trafikverket har, i brist på medel till vägunderhåll i förhållande till behoven, under en längre 

tid tillämpat en mer kortsiktig strategi på delar av vägnätet för att kunna upprätthålla 

funktionaliteten i vägsystemet. Utvecklingen mot en högre andel avhjälpande underhåll som 

tränger ut mer långsiktiga förebyggande åtgärder bidrar till att behoven för vidmakthållande 

av vägar kommer att öka på sikt. Järnvägen fick betydligt ökade ramar i föregående 

planperiod och därigenom har de mest högtrafikerade delarna fått en bättre standard. Men 

ökningen av medel till vidmakthållande är ändå inte riktigt i nivå med behoven. Det medför, 

på delar av anläggningen, att komponenter inte kan bytas ut i önskvärd takt och ersättas av 

mer livslängdsförlängande åtgärder. Det innebär en risk för fler störningar i trafiken.  

Det finns flera olika skäl till de ökade resursbehoven. Gemensamt för järnväg och väg är att 

anläggningsmassan har ökat. Nya och mer komplexa anläggningar har tillkommit, som 

förbättrar möjligheterna till en mer effektiv trafikstyrning och hantering av störningar. De 

kräver emellertid också mer drift och underhåll. Stora delar av anläggningen är också 

gammal, och en åldrande anläggning medför mer underhåll. Över 60 procent av det statliga 

vägnätet är byggt före 1970. Dessutom har trafiken ökat och dessutom blivit allt tyngre. 

Kontinuerliga kvalitetshöjningar och teknisk utveckling i transportsystemet, liksom ökade 

miljökrav samt behov av anpassning av infrastrukturen till effekterna av klimatförändringar 

bidrar också i hög utsträckning till de ökade resursbehoven. 
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1.2.3. Gällande plan ska fullföljas – men det finns också nya behov 

Regeringen har angett att nuvarande plan ska fullföljas, och denna förutsättning styr i hög 

grad innehållet i planförslaget 2022–2033. Den gällande planens ram för 

utvecklingsanslaget är 333,5 miljarder kronor för perioden 2018–2029. Om man lägger ihop 

den gällande planens kostnader för perioden 2022–2029 (resterande del av gällande 

planperiod) med kostnaden för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa 

planperiod 2030–2033, samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande 

plan3, så summerar det till 353 miljarder kronor.4 

Det finns dock ytterligare förutsättningar och kostnadsanspråk att ta hänsyn till i den nya 

planen. Sammantaget innebär det att de medel som behövs för att fullfölja gällande plan 

plus de tilläggsanspråk som anges i direktivet i utgångsläget överstiger det angivna 

utvecklingsanslaget, redan innan medel anslagits till några nya eller ytterligare satsningar. 

De nämnda ytterligare kostnadsanspråken är: 

 I direktivet anger regeringen att 107 miljarder kronor bör användas till etapper av

nya stambanor för höghastighetståg, vilket är 31 miljarder kronor mer än vad som

tidigare planerats för under planperioden. Det ökade beloppet innebär inte någon

tidigareläggning av objekten, utan täcker bara kostnadsökningarna (under

planperioden) för etapperna sedan gällande plan fastställdes.

 Övriga namngivna investeringar i gällande plan har ökat i kostnad med sammanlagt

46 miljarder kronor under planperioden (varav 8 miljarder kronor härrör från

ERTMS-objekt). Kostnadsökningarna analyseras i kapitel 10, där också åtgärder för

att motverka dessa diskuteras.

 Järnvägens nya signalsystem ERTMS måste fortsätta byggas ut för att säkra

järnvägens funktion på sikt och för att uppfylla de åtaganden Sverige gjort i EU. Med

en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen vara slutförd

omkring 2038. För detta skulle ytterligare 21 miljarder kronor behövas under

planperioden, förutom de ERTMS-objekt som redan finns med i gällande plan (med

en uppdaterad total kostnad på 18 miljarder kronor).

 Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja

planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande etapp Skellefteå–Luleå,

med syfte att möjliggöra byggstart under planperioden.5 Trafikverket föreslår

3 miljarder kronor till denna etapp under planperioden.

Summan av kostnadsanspråken ovan och den gällande planen är 459 miljarder kronor. Den 

anvisade ramen är 437 miljarder kronor. I utgångsläget finns alltså ett underskott på 

22 miljarder kronor om den gällande planen ska genomföras som planerat och dessutom 

inrymma de nya anspråken ovan. Tabell 1 sammanfattar de förutsättningar som utgör 

utgångspunkten för att ta fram planförslaget. För att planförslaget ska rymmas inom 

angiven utvecklingsram måste alltså vissa av posterna minska i omfattning jämfört med de 

3 Endast justerat med konsumentprisindex (KPI) 2017–2021, vilket motsvarar 6 procent. 
Investeringsindex har dock ökat mer än KPI (se avsnitt 10.1), så uppräkning enbart med KPI innebär 
en real minskning av de ej namngivna posterna jämfört med gällande plan. 
4 Kostnader anges i 2021 års priser genomgående i hela rapporten, såvida inte något annat särskilt 
anges. 
5 Regeringsuppdrag: Uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå på 
Norrbotniabanan. Dnr I2021/02073. 
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utgångspunkter som angivits ovan. För att nya och ytterligare satsningar ska bli möjliga 

måste kostnaderna under planperioden minskas ytterligare. 

Tabell 1 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, med källa. Miljarder kronor, avrundat. 

Post 

Från 
gällande 

plan 
(prisnivå 

2021) 

Tillkommande 
(kostnads-

ökningar och 
tillägg) 

Kostnads–
anspråk 

2022–2033 
Källa 

Namngivna 
investeringar 

123 +39 162 Gällande plan 

Norrbotniabanan 
Skellefteå–Luleå 

+3 3 

Regeringens direktiv; 
Trafikverkets bedömning av 
lämplig kostnad under 
planperioden 

Etapper av nya 
stambanor 

76 +31 107 
Regeringens direktiv (motsv. 
kostnadsökning sedan 
gällande plans fastställelse) 

ERTMS 10 

+8
(kostnadsökn.) 

+21 (fortsatt
utrullning)

40 
Behov för tekniskt optimal 
fortsatt utrullning 

Trimnings- och 
miljöåtgärder 

37 37 Gällande plan 

Stadsmiljöavtal 13 13 Gällande plan 

Länsplaner 39 +3 42 Regeringens direktiv 

Forskning och 
innovation6 

5 5 Gällande plan 

Planering och 
myndighetsutövning 

17 17 
Bedömda behov i 
Trafikverkets 
inriktningsunderlag 

Räntor, bidrag med 
mera 

33 33 
Beräknade ränteutgifter, 
regeringens direktiv med 
mera 

Totalt 353 106 459 Angiven ram 437 mdkr 

Figur 3 illustrerar varför de initiala kostnadsanspråken inte ryms inom utvecklingsramen 

trots att denna höjts väsentligt jämfört med den gällande planen. Kostnaderna för enbart 

fortsättningen på den gällande planen är omkring 353 miljarder kronor under planperioden 

2022–2033. Den nya, högre utvecklingsramen är på 437 miljarder kronor, men 

ramökningen är lägre än de tillkommande kostnaderna för ökade investeringskostnader 

(46 miljarder kronor under planperioden, varav 8 rör ERTMS), kostnadsökning för 

etapperna av nya stambanor (31 miljarder under planperioden), fortsatt utrullning av 

ERTMS (21 miljarder kronor under planperioden) och Norrbotniabanans etapp Skellefteå–

Luleå (3 miljarder kronor under planperioden). Som figuren visar så överskrider de initiala 

kostnadsanspråken utvecklingsramen med omkring 22 miljarder kronor. 

6 Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. 
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Figur 3 Initiala kostnadsanspråk (utvecklingsramen) som utgör utgångspunkterna för planförslaget. (”Namngivet” är 
investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.) 

Eftersom regeringens direktiv anger att den gällande planen ska genomföras måste 

investeringar skjutas framåt i tiden för att totalkostnaden under planperioden inte ska 

överstiga ramen. Även perioden efter planperiodens slut är dock redan intecknad i hög grad. 

Figur 4 visar hur mycket utvecklingsmedel som skulle behövas för varje år för att genomföra 

den gällande planen plus de tillkommande anspråken ovan, med nuvarande tidsplaner och 

under antagande om att avsättningar till ej namngivna poster (trimnings- och miljöåtgärder, 

länsplaner med mera) är oförändrade under hela tidsperioden. 
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Figur 4 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, mdkr per år (ungefärlig planering). 

Notering: ”Ökning” syftar på ökade investeringskostnader jämfört med kostnadsbedömningar vid gällande plans fastställelse. 
Strecket som anger planens ram visar genomsnittet för planperioden; i praktiken sker ökningen av anslagsramen stegvis.  

Av figuren framgår att kostnaderna är större än den nya högre årliga ramen för 2022–2033. 

Detta medför som redan konstaterats att det behöver göras tidsmässiga förskjutningar i 

genomförande av åtgärder för att anpassa planerade åtgärder till ramen. Nästkommande 

planperiod 2026–2037 är dock redan nu övertecknad med drygt 40 miljarder kronor, 

oräknat tillkommande behov och eventuella kostnadsökningar, antaget samma årliga ram 

som för detta planförslag. Kommande planeringsomgångar kommer därför också att behöva 

hantera en betydande mängd redan påbörjade eller inplanerade åtgärder.  

Figur 5 visar samma kostnadsfördelning över tid som ovan, men med namngivna 

investeringar uppdelade på trafikslag. 
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Figur 5 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, miljarder kronor per år (ungefärlig planering). Uppdelat 
på trafikslag. 

1.3. Planförslagets bidrag till transportpolitiska mål 

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är de 

transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen och etappmålen, liksom fyrstegsprincipen 

och ett trafikslagsövergripande synsätt. För att nå målen är dock transportinfrastrukturen 

bara en pusselbit av många, och för att nå målen krävs många andra åtgärder än 

infrastrukturåtgärder. Förslaget till infrastrukturplan ska både bidra till och passa ihop med 

målen. Att infrastrukturplanen ska passa ihop med målen betyder att planförslaget ska vara 

väl utformat, betingat av att andra åtgärder som behövs för att nå målen genomförs. Dessa 

andra åtgärder kan nämligen påverka val och utformning av infrastrukturinvesteringar. I 

detta avsnitt utvecklas och konkretiseras dels på vilka sätt infrastrukturplanen kan bidra till 

olika transportpolitiska mål, inklusive klimatmålen, dels vad det innebär att 

infrastrukturplanen ska passa ihop med målen. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

De transportpolitiska målen omfattar vidare de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, samt att transportsystemet ska vara jämställt, 

det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet 

innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 

ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för 

miljö och miljökvalitetsmålen samt bidra till ökad hälsa. För att det övergripande 

transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. 

Transportpolitiken omfattar vidare de fem transportpolitiska principerna, som i 

sammanfattning anger att det är användarna som beslutar om sina resor och transporter, att 

beslut om transportproduktion bör fattas decentraliserat, att samverkan inom och mellan 

olika trafikslag ska främjas, att konkurrens mellan trafikutövare och transportalternativ ska 
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främjas, och att transportpolitiska styrmedel ska utgå från trafikens samhällsekonomiska 

kostnader.7 

1.3.1. Planens bidrag till det övergripande målet 

Det övergripande målets begrepp samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning syftar 

dels på användningen av transportsystemet, dels på hur systemet utformas och utvecklas 

genom offentliga åtgärder, till exempel investeringar, underhåll, fysisk planering och 

upphandling av trafik. De två delarna av transportsystemets samhällsekonomiska 

effektivitet hänger ihop, bland annat eftersom infrastrukturinvesteringars 

samhällsekonomiska effektivitet beror på hur de används av resenärer och transportörer, 

vilket i sin tur påverkas av styrmedel och regleringar. 

Hur transportsystemet används bestäms av alla de enskilda beslut som fattas av resenärer, 

transportföretag och transportköpare. En samhällsekonomiskt effektiv användning av 

transportsystemet innebär att sådana (och bara sådana) transporter vars samhällsnytta är 

större än deras samhällskostnad genomförs. Det är användarna av transportsystemet som 

bäst kan bedöma sina egna nyttor och kostnader för en transport, och som därmed kan 

bedöma om nyttan som transporten skapar för dem är värd kostnaderna i form av restid, 

pengar och andra uppoffringar. Det är detta som formuleras i den första och andra 

transportpolitiska principen. Men för att transportsystemets användning ska vara 

samhällsekonomiskt effektiv måste användarna möta den fulla samhällskostnaden för sina 

transporter, alltså inklusive de effekter som drabbar andra, till exempel utsläpp, buller, 

slitage och trängsel. En samhällsekonomiskt effektiv användning av transportsystemet 

förutsätter därför styrmedel, som skatter och regleringar, som gör att användarna i sina 

beslut tar hänsyn även till effekterna på andra. Det är detta som formuleras i den femte 

transportpolitiska principen. 

Att infrastrukturinvesteringar och andra offentliga åtgärder i transportsystemet ska vara 

samhällsekonomiskt effektiva innebär att de ska skapa största möjliga samlade 

samhällsnytta i förhållande till åtgärdskostnaden. I samhällsnyttan ingår alla typer av 

positiva och negativa effekter, till exempel ökad eller minskad tillgänglighet, alla sorters 

utsläpp, trafiksäkerhet, trygghet, landskapsbild, buller och många andra effekter. Så långt 

möjligt viktas olika typer av effekter så som medborgarna själva implicit viktar dem genom 

sitt handlande, till exempel val mellan olika resalternativ. Undantaget är värderingen av 

utsläpp av växthusgaser som härleds ur politiska beslut. Flera typer av effekter är av olika 

skäl svåra att kvantifiera, till exempel påverkan på landskap, stadsmiljö och biologisk 

mångfald. Sådana effekter får vägas in i bedömningen av den samhällsekonomiska 

effektiviteten kvalitativt. 

Det är i synnerhet den senare delen av samhällsekonomisk effektivitet som berör 

planförslaget, eftersom planen till största delen handlar om utveckling och förvaltning av 

fysisk infrastruktur. Styrmedel som påverkar resorna och transporterna i systemet ligger 

huvudsakligen utanför infrastrukturplanen, liksom offentliga transporttjänster, till exempel 

upphandlad kollektivtrafik. Styrande för utformningen av planförslaget har därför varit att 

försöka skapa så stora samlade samhällsnyttor som möjligt utifrån de givna 

förutsättningarna och anslagsramarna. 

Det övergripande målets begrepp långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att 

transportsystemet ska bidra till och passa in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett hållbart 

samhälle tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

7 Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
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möjligheter att tillfredsställa sina behov, och det omfattar de tre dimensionerna social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet. FN har konkretiserat vad som karakteriserar ett 

hållbart samhälle i Agenda 2030. Det går inte att definiera en enskild samhällssektor som 

hållbar, eftersom hållbarhet bara är definierad på samhällsnivå. Däremot kan man försöka 

beskriva hur ett transportsystem som passar in i ett hållbart samhälle ser ut, och man kan 

också beskriva transportsystemets positiva eller negativa bidrag till samhällets hållbarhet. 

Aspekter som är relevanta för det svenska transportsystemet omfattar bland annat hälsa, 

energieffektivitet och klimat, förlust av ekosystem och biologisk mångfald, säkerhet, 

trygghet samt god tillgänglighet för alla grupper i samhället. Det finns betydande överlapp 

mellan begreppen samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet eftersom många 

hållbarhetsaspekter också är samhällsnyttor som ingår i begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet. 

Infrastrukturplanen kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för 

alla medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och 

geografiska områden. Bidragen till ekologisk hållbarhet omfattar bland annat att minska 

trafikens utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, men också främjandet av de 

miljömässiga värden och funktioner som infrastrukturen håller. Infrastrukturplanen kan 

bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av infrastrukturanläggningen där 

livscykelkostnaderna minimeras, och genom ett kostnadseffektivt genomförande av 

underhåll och investeringsåtgärder. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar 

transportsystemets funktion kan också tillgängligheten ökas, vilket i förlängningen 

förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker näringslivets konkurrenskraft. 

Begreppet transporteffektivitet betyder enligt regeringens infrastrukturproposition 2021 att 

det transportarbete som utförs ska vara så effektivt som möjligt utifrån energi-och 

miljömässiga perspektiv samt ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, 

hållbarhet och konkurrensförmåga. Att något är effektivt betyder generellt att resurser 

används på ett sätt som skapar så mycket värde som möjligt. Ett effektivt transportarbete 

har därför ett högt förhållande mellan vilket utbud som kan nås och den samhälleliga 

resursförbrukning som transporterna kräver. Som framgår av definitionen i 

infrastrukturpropositionen så handlar transporternas resursförbrukning såväl om energi 

och miljö som om ekonomiska faktorer, där bland annat resenärernas och transportörernas 

egna kostnader ingår. Transporteffektiviteten kan till exempel ökas genom överflyttning av 

transporter till färdmedel med lägre resursförbrukning, och genom fysisk planering som 

ökar det tillgängliga utbudet inom en viss radie. I ett mer transporteffektivt samhälle kan 

man därför nå samma utbud, och därmed fylla samma transportbehov, utan att de totala 

samhällsresurserna som krävs för transporter ökar.  

1.3.2. Tillgänglighet för medborgare och näringsliv 

God tillgänglighet betyder att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, 

service, fritidsaktiviteter och leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med 

transportsystemet, och ökad tillgänglighet är oftast den största positiva effekten av 

förbättringar i transportsystemet. God tillgänglighet är nära förknippat både med god 

ekonomisk utveckling och med hög livskvalitet. Den ekonomiska utvecklingen tenderar att 

förstärkas av ökad tillgänglighet, bland annat eftersom det förbättrar matchningen mellan 

företag, arbetskraft, kunder och leverantörer, och eftersom det sänker näringslivets 

transportkostnader. Lika viktigt är att god tillgänglighet ökar möjligheterna till hög 

livskvalitet, eftersom det gör det lättare att nå ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter, 

vänner, service och passande arbeten. 
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Planförslaget omfattar både utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen. Syftet med 

vidmakthållandet är att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och därmed den 

tillgänglighet som transportsystemet möjliggör. I detta ingår dels löpande åtgärder som 

trafikledning, drift och störningshantering, dels förebyggande underhåll och reinvesteringar 

som vårdar och bevarar infrastrukturen. Utvecklingen av infrastrukturen syftar i hög grad 

till ökad tillgänglighet, och detta har därför varit viktiga överväganden vid utformningen av 

planförslaget. I detta ingår att målet är god tillgänglighet för alla medborgare och allt 

näringsliv i hela landet. Åtgärdernas geografiska och socioekonomiska fördelningseffekter är 

därför viktiga överväganden. 

1.3.3. Trafiksäkerhet 

Etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna i trafikolyckor i respektive 

trafikslag ska halveras till år 2030. Utgångsvärdet för etappmålet utgörs av medelvärdet av 

utfallet för åren 2017, 2018 och 2019. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag 

ska till år 2030 minska med minst 25 procent. 

Infrastrukturåtgärder kan ge betydande bidrag till att uppnå trafiksäkerhetsmålen. Den 

största delen av väginvesteringarna omfattar förbättringar av trafiksäkerheten, och i planen 

ingår också medel till andra trafiksäkerhetsåtgärder inom alla trafikslag. Näst efter ökad 

tillgänglighet är förbättrad trafiksäkerhet den enskilt största effekten av planförslaget (se 

redovisning i kapitel 9). 

1.3.4. Klimatmålen och övriga miljömål 

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, 

ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Riksdagen har också 

beslutat om ett övergripande klimatmål som innebär att Sverige inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från 

flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 

2045. 

Trafikverket redovisade hur transportsektorns klimatmål kan nås i inriktningsunderlaget8 

från 2020 och i ett regeringsuppdrag9 2020. För att nå en fossilfri transportsektor krävs en 

övergång till andra drivmedel. På 10–20 års sikt måste eldrift dominera i vägtrafiken, 

huvudsakligen genom batteridrift men även genom bränsleceller. Under det närmaste 

decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås. 

För att skynda på elektrifieringen och öka andelen biodrivmedel krävs olika typer av 

styrmedel, varav många redan finns på plats, till exempel bränsleskatt, bonus-malus-

systemet för nysålda bilar och reduktionsplikten som reglerar inblandningen av 

biodrivmedel. Det krävs också en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. Styrmedel, 

regleringar och laddinfrastruktur ligger dock utanför planförslaget (förutom 

elvägsprojektet), eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll och investeringar i väg- 

och järnvägsinfrastruktur.  

Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser minskas genom minskad vägtrafik, vilket också bidrar till att minska trängsel, 

olyckor, buller och andra typer av utsläpp. Omkring 85 procent av medlen till namngivna 

investeringar går till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar. Dessa investeringars största 

positiva effekter är att tillgängligheten ökar för medborgare och näringsliv utan att ge ökade 

8 Trafikverket (2020), Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 
2022–2033 och 2022–2037. Publikation 2020:186. 
9 Trafikverket (2020), Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter. Publikation 2020:080 . 
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utsläpp av växthusgaser. De bidrar också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i 

viss mån öka effekten av och acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre 

attraktiva, till exempel höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter. 

Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att minska utsläppen av 

koldioxid genom överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även 

prioriteringen indirekt av att analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om 

styrmedel som dämpar vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. 

Detta påverkar i viss utsträckning bedömningen av den framtida trafikutvecklingen, genom 

att vägtrafikökningen dämpas och järnvägstrafiken ökar snabbare, och därmed 

bedömningen av vilka investeringar som är mest angelägna. Antagandena medför att den 

samhällsekonomiska lönsamheten i viss mån minskar för väginvesteringar och ökar för 

järnvägs- och sjöfartsinvesteringar10. Enligt regeringens direktiv ska planeringen baseras på 

”ett scenario som innehåller redan beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom 

transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och kalkyler är utformade på detta vis. De 

innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och 

reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i fasta 

priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att 

bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Järnvägsinvesteringar blir därmed något 

mer lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan 

dessa antaganden. Fem sjättedelar av väginvesteringarna är samhällsekonomiskt lönsamma 

även helt utan trafiktillväxt (som jämförelse beräknar Trafikverket att vägtrafiken sannolikt 

kommer att öka 20–40 procent fram till 2040, trots de antagna styrmedlen ovan).  

Minskad vägtrafik och därmed minskade utsläpp bidrar också till flera andra miljömål. Hur 

planförslaget både bidrar till och passar in i planeringen för minskade utsläpp har redovisats 

ovan. Men det innehåller också flera åtgärder som syftar till att minska negativ 

miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan från infrastruktur och transporter. 

Planförslaget omfattar bland annat medel till sanering av förorenad mark, ren- och 

viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd med mera. 

Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till 

uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är 

järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från 

ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas 

in i framtiden. 

1.3.5. EU:s gemensamma transportpolitiska mål 

EU:s gemensamma transportpolitiska mål formuleras i den så kallade TEN-T-

förordningen11. Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de 

svenska transportpolitiska målen och understryker den europeiska och gränsöverskridande 

dimensionen. Det finns även infrastrukturkrav på TEN-T-nätet i förordningen som 

Trafikverket beaktar i planeringen. Där ingår bland annat krav på att möjliggöra trafik med 

10 Detta påverkar dock bara investeringars samhällsekonomiska lönsamhet om det finns effekter 
som inte är proportionella mot trafikvolymerna, till exempel trängsel i väg- eller järnvägsnät. 
Utsläpp är proportionella mot trafikvolymerna, och eftersom utsläpp är prissatta i de 
samhällsekonomiska kalkylerna påverkas inte investeringarnas samhällsekonomiska lönsamhet i 
övrigt om styrmedel införs som internaliserar utsläppskostnaderna. 
11 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
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längre godståg med högre hastighet, införandet av ERTMS, åtgärder för tillgång till 

alternativa drivmedel samt tillgång till rastplatser på motorvägar med en lämplig skydds- 

och säkerhetsnivå. Det pågår en översyn av förordningen som görs mot bakgrund av de nya 

utmaningar som formulerats i ”Den europeiska gröna given”. Ett  förslag till ny TEN-T-

förordning förväntas finnas framme i december 2021 och en reviderad förordning beräknas 

vara klar 2023. Den kommer att baseras bland annat på EU-kommissionens nya vitbok för 

transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet (Sustainable and Smart Mobility 

Strategy)12. Där formuleras bland annat milstolpar för år 2030, 2035 och 2050 för att visa 

transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet och 

vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida politiken. 

1.4. Processen för att ta fram planförslaget m.m. 

Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen är 

indelad i två steg: inriktningsplanering och åtgärdsplanering. 

Regeringen gav den 25 juni 2020 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett 

inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa 

planperioder; 2022–2033 och 2022–2037. Trafikverket redovisade uppdraget den 

30 oktober 2020. Inriktningsunderlaget remitterades samtidigt till ett antal myndigheter 

och organisationer, som gavs möjlighet att yttra sig till Regeringskansliet. Den 25 juni 2020 

gav regeringen även i uppdrag åt Trafikverket att redovisa uppdaterade kostnader och 

samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för nya 

stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö 

inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Uppdraget om 

nya stambanor redovisades den 28 februari 2021. 

Utifrån bland annat dessa underlag tog regeringen fram en proposition, Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. I propositionen gav regeringen förslag 

till ekonomiska ramar och inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 

2022–2033, och den överlämnades till riksdagen den 16 april 2021. Riksdagen fattade 

beslut i enlighet med regeringens förslag (2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). 

Regeringen gav därefter, den 23 juni 2021, i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag 

till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. I direktivet har 

regeringen angett utgångspunkter och redovisningskrav för åtgärdsplaneringen. 

Regeringen har också angett att Trafikverket i framtagandet av förslaget till nationell plan 

ska samråda med andra berörda statliga myndigheter, och föra dialog med 

länsplaneupprättarna och andra berörda aktörer. I slutet av maj och i början av juni 

genomförde Trafikverket digitala dialoger med berörda parter, dels på nationell nivå, dels på 

regional nivå, där syftet var att fånga upp olika perspektiv. Ytterligare ett samråd med 

statliga myndigheter genomfördes i oktober. Yttranden och andra inspel har beaktats vid 

framtagandet av planförslaget. 

Samtidigt som Trafikverket redovisar detta uppdrag remitterar verket redovisningen i 

enlighet med den remisslista som Regeringskansliet tillhandahållit. Remissyttrandena ska 

ges in till Regeringskansliet senast den 28 februari 2022. 

Trafikverket kommer att senast den 31 januari 2022 redovisa en samlad effektbedömning 

för förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplanerna till 

Regeringskansliet. 

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 
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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 

14 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 Utgångs-
punkt 

Föreslagen 
förändring 

Trafikverkets 
planförslag 

Avsnitt i 
rapporten 

Vidmakthållande väg 197 197 6.1 

Vidmakthållande järnväg 165 165 6.2 

Namngivna investeringar 165 

-3 (besparingar)
-11 (senare-
läggningar)

+3 (nya objekt)

153 7.3 

Etapper av nya stambanor 
för höghastighetståg 

107 
-3 (senareläggning

Göteborg-Borås)
104 7.6 

ERTMS 40 
-9 (långsammare

utrullning) 
31 7.9 

Trimnings- och miljöåtgärder 37 +5 42 7.1 

Stadsmiljöavtal 13 -4 9 7.2 

Forskning och innovation16 5 5 5 

Planering och 
myndighetsutövning 

17 17 
7.11 

Räntor, bidrag m.m. 33 33 7.11 

Länsplaner 42 42 7.10 

Totalt 820 799 

15 Summeringarna i samtliga tabeller är beräknade på ej avrundade siffror. Ibland stämmer därför 
inte summan exakt med vad man får om man summerar de avrundade siffror som visas i 
tabellraderna.  
16 Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. Den del av forskning och 
innovation som är hänförlig till ramen för vidmakthållande ingår i tabellens översta rader med 
belopp som framgår av kapitel 6. 
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2 Transporter i Sverige: nuläge och förväntad 
utveckling 

Detta kapitel ger en sammanfattande bild över transporterna i Sverige. Kapitlet beskriver i 

tur och ordning historisk utveckling, nuläge och prognoser för personresandet, 

godstransporterna, transportsektorns utsläpp av växthusgaser och trafiksäkerheten. 

Syftet med kapitlet är att ge sammanhang och bakgrund till de åtgärdsförslag som 

presenteras i resten av rapporten, genom att ge en överblick över transporternas 

sammansättning och fördelning, och över trender och storleksordningar. Kapitlet om 

personresor beskriver också kortfattat hur resandet skiljer sig mellan olika 

befolkningsgrupper för att därigenom ge ett underlag för översiktliga bedömningar av olika 

åtgärders fördelningseffekter med avseende på bland annat kön, ålder och inkomst. 

Trafikverket tar regelbundet fram prognoser för den framtida trafikutvecklingen baserat på 

antaganden om bland annat framtida befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, 

bränslepriser och ett stort antal andra påverkande omvärldsfaktorer. Vissa faktorer 

påverkas starkt av politiska beslut, till exempel bränslepriser och regionalt 

kollektivtrafikutbud, medan andra är relativt svårpåverkade, som oljepris, 

befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling. Eftersom dessa faktorer är osäkra är även 

prognoserna för trafikutvecklingen behäftade med osäkerheter av olika slag. Genom 

systematiska känslighetsanalyser kan man undersöka hur stor osäkerheten blir. Ett urval 

sådana känslighetsanalyser redovisades i en underlagsrapport till inriktningsunderlaget. 

Där jämförs också tidigare prognoser med vad utfallet blivit. 

Syftet med prognoser är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal transport- 

och klimatpolitik, utan att beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut 

som vi kan se idag. I den mån som en prognos inte når de mål man vill nå, tjänar den därför 

som utgångspunkt för att identifiera åtgärder som ger bättre måluppfyllelse. Prognoserna 

utgör därmed en referensutveckling för bland annat infrastrukturplaneringen, som gör att 

olika åtgärder kan utvärderas. 

2.1. Persontransporter 

2.1.1. Nuläge och historisk utveckling 

I genomsnitt reser svenskarna omkring 40 kilometer per dag inrikes, alla färdmedel och 

ärenden sammantaget.17 Reslängden per person har ökat stadigt sedan mycket lång tid 

tillbaka, men de senaste två decennierna har inrikesresandet ökat långsammare än förut – i 

stället har utrikesresandet med flyg ökat snabbt. Detta avsnitt fokuserar dock huvudsakligen 

på inrikesresandet18. 

17 Samtliga data i detta kapitel bygger på egna bearbetningar av transportarbetsdata från 
Trafikanalys och Swedavia samt genomsnitt av de nationella resvaneundersökningarna 2005, 2011, 
2012, 2014, 2019. Nedbrytningar på ärenden eller socioekonomiska kategorier bygger på 
resvaneundersökningar. Inrikes transportarbete (totalt och per färdmedel) bygger på Trafikanalys 
trafikarbetsdata. Data om utrikes flyg bygger på egen bearbetning av Swedavias data. 
18 Med resande avses här persontransportarbete, det vill säga personkilometer. För frågeställningar 
som handlar om transporternas sammansättning (till exempel av olika ärenden, socioekonomiska 
grupper eller färdmedel) så är det dessa andelar av transportarbetet som är relevant, inte andelarna 
av antalet resor. Skillnaden spelar främst roll för andelen gångresor, eftersom de är många men 
korta. 
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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 30–60-
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hälften av den totala reslängden. Runt pensionsåldern faller av naturliga skäl arbets- och 
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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 
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årsåldern ökar andelen bilresor snabbt. 
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2.1.2. Prognoser för personresandet 

Från 2017 till 2040 förväntas befolkningen öka med 16 procent och den reala inkomsten per 

capita med 41 procent. Det beräknas i Trafikverkets basprognos leda till att resandet per 

person ökar med cirka 10 procent, vilket tillsammans med befolkningsökningen ger en total 

ökning av persontransportarbetet med 25–30 procent. 

I prognosen antas vidare att vägtrafiken dämpas genom olika politiska beslut. De 

antaganden som ger störst dämpande effekt är att bränslepriset antas öka till nästan det 

dubbla (realt) jämfört med idag, att elpriset antas öka med två tredjedelar (realt) vilket ökar 

körkostnaden för eldrivna fordon, samt att bilinnehavet per person antas sluta öka och i 

stället minska något, vilket är ett trendbrott jämfört med historisk utveckling. Dessutom 

antas den gällande infrastrukturplanen genomföras, där de nya infrastrukturinvesteringarna 

till omkring fyra femtedelar utgörs av järnvägsinvesteringar, vilket också i någon mån 

dämpar biltrafiken. Vidare antas befolkningen koncentreras ytterligare till de större 

tätorterna, vilket också minskar bilresandet. Trots dessa antaganden beräknas biltrafiken 

öka med omkring 30 procent jämfört med idag fram till 2040, med ett osäkerhetsintervall 

på 20–40 procent beroende på osäkerheterna i de ingående variablerna. De faktorer som 

påverkar utvecklingen mest är ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Trafikökningen 

beräknas bli störst i landets befolkningstätaste regioner, men klart större utanför själva 

tätorterna än inom dem. 

Relativt sett beräknas järnvägsresandet öka ännu mer, med drygt 50 procent till 2040 

jämfört med idag. En orsak är att trafikutbudet i prognosen antas öka med omkring 

40 procent jämfört med idag, och att biljettpriset antas vara oförändrat. 

Transportarbetet med regional och lokal kollektivtrafik beräknas öka med mer än 

30 procent. Störst ökning i absoluta tal beräknas för Stockholm-Mälardalen, men i relativa 

tal är ökningen för hela södra Sverige ungefär lika stor på runt 50 procent. För samtliga 

regioner beräknas ökningstakten för transportarbetet med kollektivtrafik vara klart större 

än befolkningsökningen. 

Figur 16 Persontransportarbete: historisk utveckling och Trafikverkets prognoser till 2040. 
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Pandemin har både skapat nya vanor och tvingat fram en ökad ”digital mognad” i form av 

utvecklade digitala tjänster och fler individer och organisationer har lärt sig använda dem. 

Effekterna av den ökade digitala mognaden kommer säkert kvarstå, och leda till att vi 

använder internet allt mer för arbete, möten, handel, kultur och fritidsaktiviteter. 

Förhoppningar om att bättre kontaktmöjligheter, snabbare transporter och ökad 

urbanisering ska leda till att vi lägger mindre tid på resande har varit återkommande i 

historien. Men det har inte hänt i någon märkbar utsträckning. Redan när telegrafen 

byggdes ut i USA i början av 1800-talet förutspåddes att detta skulle göra slut på behovet av 

att resa – man kunde ju telegrafera i stället. ”Avståndets död” har sedan förutspåtts med i 

stort sett varje nytt kontaktmedel: telefon, radio, tv, och nu senast internet. Men vad som 

hänt är snarast det omvända; möjligheten att ha goda kontakter över långa avstånd verkar 

snarast ha ökat efterfrågan på resor och transporter. Den tid som ”sparas” genom bättre 

kontaktmöjligheter, snabbare transporter och tätare lokalisering växlas in i ökad 

tillgänglighet genom mer kontakter, mer resande och mer transporter. Detta har både 

drivits av och möjliggjort den ökande specialisering av arbetsmarknad och livsstilar som är 

karakteristisk för det moderna samhället. Samma fenomen syns när man jämför resande i 

olika geografiska områden: den högre tillgängligheten i de tätaste områdena växlas 

huvudsakligen in i mer resande, så att de sammanlagda reslängderna och restiderna i 

genomsnitt blir förvånansvärt lika i olika områden. 

Att de nya vanor och den ökade digitala mognad som pandemin skapat skulle ändra dessa 

mycket långsiktiga utvecklingar framstår med tanke på detta inte som sannolikt. Det är 

betydligt mer troligt att vi kommer att arbeta, handla och roa oss allt mera över nätet, men 

samtidigt resa minst lika mycket som förut. Det betyder att vi dessvärre knappast kan 

hoppas på att de nya erfarenheterna och livsstilarna under pandemin i sig ska ge något 

större bidrag till att minska transporternas negativa påverkan på klimat och miljö. 

Biltrafiken, som står för den helt dominerande delen av inrikestransporternas negativa 

miljöpåverkan, har dessutom minskat relativt måttligt under pandemin. Det vore förstås 

gynnsamt för klimat- och miljöarbetet om pandemin skulle få till följd att transporterna 

spontant började minska. Men de klimat-, miljö- och transportpolitiska åtgärderna bör inte 

bygga på att denna förhoppning infrias. Däremot är det viktigt att följa den fortsatta 

utvecklingen av transporter och resande.  

2.2. Godstransporter 

2.2.1. Nuläge20 och historisk utveckling 

Majoriteten av de inrikes godstransporterna sker med tunga lastbilar, medan utrikes 

godstransporter huvudsakligen sker med sjöfart. Eftersom godstransporterna är så 

heterogena blir trafikslagsandelarna mycket olika beroende på om man uttrycker dem i till 

exempel andelar av antal transporter, transporterad volym eller transporterad vikt. 

Beroende på vilken frågeställning man vill analysera är olika uppdelningar relevanta. I 

transportsektorn är det vanligast att redovisa tonkilometer, men det är värt att notera att 

detta skiljer sig mycket från till exempel antal transporter, tonkilometer eller 

volymkilometer. 

Nästan hälften av godstransporterna på järnväg utgörs av malm och andra 

utvinningsprodukter. Det är även den största varugruppen för inrikes lastbilstransporter, 

där den utgör en tredjedel av transporterna. 

20 Uppgifterna om nuläget är hämtade ur Trafikanalys (2016), Godstransporter i Sverige – en 
nulägesanalys. Rapport 2016:7. 
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Det mesta av godset som transporteras inrikes med lastbil transporteras inom samma 

kommun (43 procent av godsmängden) eller inom samma län (28 procent). 

Järnvägstransporterna är till stor del interregionala eller internationella och få sker inom 

samma län. Utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas också in i inrikes 

transportarbete, och utgör huvuddelen av det som räknas som inrikes sjötransporter. De 

egentliga inrikes sjötransporterna sker mellan ett fåtal geografiska områden. Störst andel 

sker mellan de två områdena Haparanda–Skellefteå och Södra ostkusten (12 procent). 

Trafiken på inre vattenvägar (inom Vänern respektive Mälaren) har mycket liten 

omfattning. 

Endast 8 procent (eller 28 miljoner ton) av det gods som transporteras inrikes med lastbil 

transporteras längre än 300 kilometer. Det är vid avstånd över 300 kilometer som 

transporter på järnväg eller med inrikes sjöfart anses vara konkurrenskraftiga med 

lastbilstransporter. 

Om förutsättningarna är rätt kan det i vissa fall finnas en potential för överflyttning även av 

kortare transporter med pråmar och dylikt, till exempel för transport av sten och grus och 

annat byggmaterial. Urbana transporter kan troligtvis också organiseras annorlunda med 

till exempel ökade cykeltransporter. Men det är ändå mindre än 10 procent av godsmängden 

som kan komma ifråga att flyttas över från tunga lastbilar. 

Sveriges befolkning växer och tillväxten väntas bli störst i redan befolkningstäta regioner. 

Konsumtion driver på transporter av varor, vilka därför väntas öka till just dessa områden, 

områden som redan idag brottas med negativa konsekvenser av transporter såsom buller, 

trängsel och utsläpp. Det finns inte mycket statistik om godsflöden i städer, men skattningar 

tyder på att urbana godstransporter svarar för 10–15 procent av fordonsrörelserna i 

städerna. I urbana transporter är lastbilen helt dominerande med de för- och nackdelar som 

det innebär.  

Mellan 1962 och 2017 ökade transportarbetet med totalt 142 procent, från 44 miljarder 

tonkilometer till cirka 106 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats 

under denna period (423 procent). Det innebär att andelen vägtransporter av det totala 

transportarbetet har mer än fördubblats, från 19 till 41 procent. 

Järnvägen har haft en lägre, men mer stabil ökningstakt. Summerat över perioden har 

transportarbetet på järnväg ökat med 108 procent. Järnvägens andel av transportarbetet har 

minskat något, från 25 till 22 procent år 2017. 

Sjöfart är det trafikslag som haft den mest varierande utvecklingen, med en kraftig uppgång 

under 60-talet följt av en nästan lika stor nedgång under 70-talet. Därefter en återhämtning 

under 80- och 90-talen och en expansion under 2000-talet. Totalt sett har sjöfartens andel 

av det inrikes transportarbetet minskat från 56 till 37 procent mellan 1962 och 2017. 

Observera dock att även utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas in.  

Flygets roll för godstransporter är viktig, särskilt för behovet av snabba, långväga 

transporter av högvärdigt gods. Flygfrakten är volymmässigt liten, men omfattar höga 

varuvärden. 
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2.2.2. Prognoser för godstransporter 

Enligt Trafikverkets prognos beräknas godstransporterna öka med omkring 50 procent till 

2040. Transporterna beräknas öka i ungefär samma takt med alla trafikslag. 

Figur 17 Godstransporter. Tonkilometer per trafikslag. Historisk utveckling och prognos. 

Det prognosticerade godstransportarbetet ökar betydligt snabbare än den historiska 

trenden. Trafikverket har därför analyserat vad prognosutfallet beror på. Prognosen bygger 

på den förväntade ekonomiska utvecklingen enligt Konjunkturinstitutets referensscenario, i 

kombination med beräkningar av varuvärdenas utveckling (kronor per ton). Redan den 

ekonomiska utvecklingen i Konjunkturinstitutets referensscenario är snabbare än den 

historiska trenden, cirka 3 procent årlig tillväxttakt fram till 2040 för import och export 

jämfört med 2 procent historiskt. Trafikverkets analyser visar också att omvandlingen från 

det ekonomiska scenariot till prognosticerade volymer (mätt i ton) sannolikt överskattar 

ökningen av det totala godstransportarbetet. Omvandlingen från kronor till ton beror bland 

annat på andelen av produktionen som avser varor (och inte tjänster) och på varornas värde 

per ton.  

Underlaget som godstransportprognosen bygger på är delvis förknippat med stora 

osäkerheter. Exempelvis har trender i varuvärdenas utveckling varit svåra att estimera 

eftersom de byggt på relativt korta tidsserier, vilket har gjort att många av dem antagits 

oförändrade. Detta tillsammans med den historiskt sett starka tillväxten i det ekonomiska 

scenariot har varit drivande i resultaten vi ser, med en starkare prognostiserad tillväxt av 

transportarbetet än historiskt.  

Givet osäkerheten i prognosen har en känslighetsanalys genomförts för att se vilket 

genomslag en alternativ prognos skulle få på urvalet av investeringar. Hade 

godstransportprognosen följt den utveckling som gällt historiskt, så hade 

godstransportnyttorna legat på en något lägre nivå i de samhällsekonomiska kalkylerna. I 

avsnitt 9.6 redovisas känslighetsanalyser för hur detta påverkar urvalet av investeringar och 

de beräknade nyttorna. Sammantaget är effekten relativt liten. Även betydelsen för behovet 

av medel till vidmakthållande bedöms vara liten. Trafikverket avser att vidareutveckla 

metoderna för godstransportprognoser. 
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2.3. Transportsektorns utsläpp av växthusgaser 

De klimatpåverkande utsläppen från svenska inrikestransporter kommer nästan helt och 

hållet från vägtrafiken. Utsläppens storlek påverkas av tre faktorer: fordonens 

genomsnittliga utsläpp per kilometer, trafikarbetet (antalet fordonskilometer) samt hur stor 

andel av fossila bränslen som ersätts med biodrivmedel. Klimatmålen för transportsektorn 

anger att utsläppen från inrikes transporter exklusive flyg21 ska minska med 70 procent till 

2030 jämfört med 2010, och att transportsektorn ska vara fossilfri 2045. Utsläppen från 

produktion av biodrivmedel räknas inte in i transportsektorn; de redovisas huvudsakligen i 

den så kallade LULUCF-sektorn (land use, land use change and forestry) som bland annat 

inkluderar skogsbruk och förändrad markanvändning. 

Fordonens genomsnittliga utsläpp har minskat relativt snabbt det senaste decenniet. EU har 

nyligen infört hårda krav på lägre koldioxidutsläpp från nyregistrerade fordon som skärps 

med tiden, vilket kommer att driva på en ännu snabbare minskning av snittutsläppen. 

Kraven är knappast möjliga att uppfylla utan en omfattande elektrifiering. Figur 18 visar 

historisk utveckling av fordonens koldioxidutsläpp och de framtida scenarier som 

Trafikverket anser vara realistiska att nå. Observera att åtminstone fram till 2030 är 

bedömningarna relativt säkra, eftersom fordonstillverkarna är tvingade av EU-regleringen 

att nå dessa nivåer. Givet utvecklingen av nya fordon, som visas i den vänstra bilden, kan 

man beräkna utvecklingen i hela fordonsflottan, vilket visas i den högra bilden. 

Figur 18 Utsläpp (g CO2/km) för nya fordon (vänster) och i genomsnitt för hela flottan (höger).  

Fordonsflottan tar dock lång tid att omvandla, eftersom fordonen är i bruk i uppåt två 

decennier i genomsnitt. Även om utsläppen från nya fordon minskar snabbt, i synnerhet 

eftersom elektrifieringen nu tagit fart, så räcker därför inte detta ensamt för att uppnå 2030 

års klimatmål enligt beräkningar i Trafikverkets inriktningsunderlag från hösten 2020. Med 

den förväntade trafikutvecklingen och samma volym biodrivmedel som idag beräknas inte 

2030-målet nås förrän 2035. För att nå målet år 2030 krävs en väsentligt ökad mängd 

biodrivmedel, enligt Trafikverkets beräkningar omkring 70 procent mer än idag. Det 

motsvarar att omkring 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts med biodrivmedel, vilket 

ligger nära den skärpning av reduktionsplikten som regeringen aviserat. 

Beräkningarna i Trafikverkets inriktningsunderlag visar dock också att målet om fossilfrihet 

2045 i stort sett kan nås med samma totala mängd biodrivmedel i transportsektorn som 

21 Flygets utsläpp regleras i stället genom den europeiska utsläppshandeln EU-ETS. 
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idag, eftersom elektrifieringen och omvandlingen av fordonsflottan då har hunnit nå 

betydligt längre. 

Bilden nedan sammanfattar hur klimatmålen nås i Trafikverkets basprognos, uppdelat i 

bidrag från effektivare bränslefordon, elektrifiering och biodrivmedel. Summan av ytorna 

motsvarar trafikökningen, alltså hur utsläppen skulle ha ökat om fordon och drivmedel varit 

desamma som 2010. Bilden visar dock inte hur trafikökningen dämpas genom antagandena 

om högre bränslepriser, högre elpris, minskande bilinnehav med mera. 

Figur 19 Bidrag till transportsektorns klimatmål från effektivare och elektrifierade fordon samt biodrivmedel. 

2.4. Trafiksäkerhet 

I kapitlet redovisas nuläget och utvecklingen historiskt av trafiksäkerheten på väg och 

järnväg, följt av en prognos för trafiksäkerheten.  

2.4.1. Nuläge och historisk utveckling 

Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag 1997 och innebär att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken. År 2009 beslutade riksdagen ett etappmål för 2020 som innebar en 

halvering av antalet dödade och minskning med minst 25 procent av allvarligt skadade i 

vägtrafiken mellan 2007 och 2020.22 Figur 20 visar antalet omkomna i vägtrafiken per år. 

Målet nåddes även om utvecklingen inte var linjär utan det fanns en tidsperiod under flera 

år då ingen förbättring skedde. År 2016 beslutade regeringen om Nystart för Nollvisionen23 

som bland annat innebar att Trafikverket fick en uttalad roll att leda övergripande 

samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Regeringen har antagit ett nytt 

halveringsmål av antalet dödade till 2030 och en minskning med minst 25 procent av 

allvarligt skadade. Dessutom har ett aktörsgemensamt mål antagits som innebär att antalet 

22 Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
23 Regeringen-se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-på-nystart-for-nollvisionen/ 

180% 

160% 

140% 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
0 ..... 
0 
N 

N -.:t (!) co 0 N ..... ..... ..... ..... N N 
0 0 0 0 0 0 
N N N N N N 

■ Fossilbränslen 

-.:t (!) co 0 N -.:t (!) co 0 N -.:t 
N N N (") (") (") (") (") -.:t -.:t -.:t 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N N N N N N N N N N N 

Biodrivmedel ■ Eldrift ■ Snålare fordon 

Drivmedel som 
sparats in 
genom lägre 
bränsle
förbrukn ing 

Drivmedel som 
används ti ll 
transporter 



52 (224) 

suicid inom vägsystemet ska minska liksom allvarligt skadade till följd av fallolyckor i 

gatumiljö ska minska med minst 25 procent.24 

Figur 20 Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2020, samt utveckling för att nå etappmålet 2020. 

Den positiva utvecklingen med färre omkomna i trafiken beror främst på att vägarna har 

blivit säkrare, tack vare en ökad andel mittseparerad väg och fler trafiksäkerhetskameror, 

fortsatt utveckling av säkra fordon och anpassningar av hastigheten till vägens 

förutsättningar, både på statliga och kommunala vägar.  

Figur 21 visar utvecklingen av antalet döda i vägtrafiken för olika trafikantkategorier åren 

2006–2020. Det finns en positiv minskning för alla kategorier, även om den är störst för 

åkande i personbil och fotgängare. Av olyckor som leder till allvarliga personskador sticker 

cyklister ut, där ingen större förbättring skett det senaste decenniet. Det beror bland annat 

på att antalet cyklister har ökat under perioden. 

24 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-
trafiksakerhet/gruppen-for-nollvisionen-i-samverkan-gns 
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Figur 21 Antal omkomna i vägtrafiken efter trafikantkategori 2006–2020. 

Notering: Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i vägtrafikolyckor. 

Figur 22 visar utvecklingen av antalet döda på de statliga järnvägarna mellan åren 2010–

2020. I järnvägstrafiken svarar personpåkörningar för mer än 90 procent av de dödade och 

allvarligt skadade, och de flesta dödsfall är självmord. Det är därmed denna typ av olyckor 

som har den största potentialen för minskning av antalet dödade och allvarligt skadade i 

järnvägssystemet.  

De flesta dödsfall sker ute i spåret medan cirka 15–30 procent sker i plankorsningar, varav 

flertalet sker i bomförsedda plankorsningar. Det förebyggande arbetet för järnväg omfattar 

främst åtgärder i plankorsningar, obehörigt spårbeträdande och säkerhet vid arbete i 

spårområdet. Trafikverket antog ett mål om att antalet omkomna inom järnvägssystemet 

skulle minska med hälften till och med 2020 jämfört med 2010. Det målet nåddes inte även 

om det skedde en minskning med en tredjedel. Därefter har regeringen antagit ett 

halveringsmål för antalet omkomna i bantrafiken fram till år 2030. Järnvägssystemet står 

för 98 procent av antalet omkomna inom bantrafiken. 

För att minska personpåkörningar arbetar Trafikverket enligt en åtgärdsstrategi som 

uppdateras årligen. Den innebär att man identifierar de mest suicidtäta och olycksdrabbade 

platserna på järnvägsnätet och utifrån detta vidtas erforderliga åtgärder successivt. Med 

anledning av flera dödsfall i plankorsningar fick Trafikverket 2019 i uppdrag av regeringen 

att vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i plankorsningar. Trafikverket pekade ut 180 

plankorsningar med förhöjd olycksrisk. Målet är att åtgärda så många av dem som möjligt 

fram till och med år 2025. Utöver regeringsuppdraget vidtar Trafikverket även ytterligare 

åtgärder för att reducera risker vid plankorsningar. Trafikverket har de senaste åren totalt 

åtgärdat cirka hundra plankorsningar per år. 
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2.4.2. Prognoser för trafiksäkerheten 

En stor utmaning för vägtransportsystemet är att höja säkerhetsstandarden på det regionala 

vägnätet, där flest dödsolyckor sker. Det regionala vägnätet är betydligt större än det 

nationella vägnätet, och det har inte uppgraderats i samma utsträckning som det nationella. 

En annan stor utmaning är att hastighetsefterlevnaden är låg. En tredje utmaning är antalet 

allvarligt skadade cyklister. Över hälften av alla personskador som leder till allvarliga skador 

i vägtrafiken drabbar cyklister och flertalet av personskadorna som drabbar cyklister 

uppstår i singelolyckor. För att nå etappmålet är det helt avgörande att åtgärder vidtas för 

att minska både singelolyckor och kollisioner med cyklister. 

Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling fram till 2030 kommer inte räcka 

för att nå etappmålet för antalet omkomna och allvarligt skadade 2030. Figur 23 visar 

etappmålet för 2030 samt mål för 2040 och 2050 som representerar ambitionen att halvera 

antalet omkomna vart tionde år. Figuren visar också prognosticerat25 antal omkomna. Som 

framgår av figuren behöver ytterligare åtgärder vidtas för att målen ska kunna nås. Även vid 

ambitiösa planer kring vägåtgärder så är hastighetsefterlevnad avgörande för att kunna nå 

målen.  

25 Prognoserna bygger på följande antaganden: lagkrav och frivillig utveckling enligt Euro NCAP:s 
färdplan; omkring 10 mil mitträcke byggs per år fram till 2029; krocksäkerheten förbättras 3 procent 
per årsmodell 2020 och 1 procent per årsmodell 2021. 

Figur 22 Antal omkomna statlig järnväg 2010–2020. 
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Figur 23 Etappmål samt prognoser antal dödade i vägtrafiken år 2030, 2040, 2050. 

I järnvägssystemet är den främsta utmaningen att förhindra att personer tar sitt liv i 

spårmiljön. Det kräver ökat samarbete med andra myndigheter som kan påverka personer 

med psykisk ohälsa. Åtgärder behöver också vidtas för att intrångssäkra anläggningen och 

stoppa obehöriga i spårmiljön, i första hand utmed linjen inom tätort, åtgärder på stationer 
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163

113

99

133

66

33

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2030 2040 2050

prognos mål■ ■ 

I 



56 (224) 

3  Behov i det nationella och internationella 
perspektivet 

I detta kapitel beskrivs översiktligt26 långväga godstransporter och personresor på en 

nationell och internationell systemnivå. Inledningsvis beskrivs det övergripande systemet 

för godstransporter respektive personresor, därefter de viktigaste stråken med störst flöden 

och deras funktion och brister.  

Med undantag för basnäringarnas transporter så trafikerar person- och godstrafiken ofta 

samma banor. Detta blir särskilt tydligt när man närmar sig landets gränser, exempelvis vid 

anslutningar till större hamnar och flygplatser, vid Öresundsförbindelsen, i större städer, i 

norra Sverige (där exempelvis europavägarna är dominerande), men också i 

järnvägssystemet där tunga godståg och persontåg konkurrerar om kapacitet i spåren.  

3.1. Godstransporter – viktiga internationella och nationella 
flöden och stråk 

I ett internationellt och nationellt perspektiv är de stora trafikslagsövergripande godsstråken 

och noderna tämligen stabila över tid. Stråken överensstämmer i stora delar med det 

transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Liksom Sverige har Norge och Finland 

råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen.  

Godstransporterna kan sägas vara koncentrerade till fem större funktionella stråk, vilka 

framgår av kartan nedan i figur 24. Till dessa fem kommer de godstransporter som sker med 

flyg. 

26 En mer ingående beskrivning av brister i transportsystemets funktion finns i underlagsrapport 
Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av nationell 
plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 
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Figur 24 Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för nationella och internationella godstransporter. 

3.1.1. Stråk 1: Nordkalotten–Norrlandskusten–Bergslagen/Mälardalen–

Malmö/Trelleborg–kontinenten 

En stor del av basindustrin längs Norrlandskusten och Norrlands inland är beroende av 

stråket för att transportera råvaror eller förädlat gods. Stora godsmängder av det tunga och 

lågvärdiga godset, som malm och andra produkter från utvinning, är den största 

varugruppen som transporteras med järnväg i stråket. Viktiga hamnar för utskeppning är 

Narvik (malm) via Ofotenbanan i Norge, samt hamnarna längs Norrlandskusten, Luleå 

(hamn i TEN-T-stomnätet) och Umeå, Sundsvall samt Gävle (hamnar i övergripande TEN-

T-nätet). Stråket är också viktigt som transitled för norska inrikestransporter mellan norra 

och södra Norge. Tunga transporter i form av rundvirke, järnmalm, skogsprodukter och stål, 

men även livsmedel som lax, går på både väg och järnväg. Störningar i trafiken kan snabbt få 

stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet.  

Mer förädlade produkter såsom livsmedel och byggvaror ansluter längs stråket och ska 

vidare ned mot kontinenten, antingen via västkusten eller över Öresundsbron. Viktiga noder 

längre ned i stråket är Hallsberg, Jönköping, Trelleborg och Malmö. Malmö är i TEN-T 

definierad som en urban knutpunkt. Från Stockholm, som också är en urban knutpunkt i 

TEN-T, transporteras en betydande del av näringslivets godstransporter via södra Sverige 

och över Öresundsbron till flera av våra viktigaste exportmarknader. Stråket innehåller även 

del av det så kallade Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC), 

som sträcker sig från Stockholm/Oslo–Köpenhamn–Hamburg–Innsbruck till Palermo.  

Det finns höga krav på robusthet året om, exempelvis på bärighet, vinterväghållning och 

kraftförsörjning. Möjligheter till omledning finns inte eller är mycket begränsade i den norra 

delen av stråket och hastighetsnedsättningar påverkar punktligheten. Kraven på fler 
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tåglägen och möjlighet att köra längre och tyngre fordon ökar längs stråket. Stråk och noder 

samverkar, brister i kapacitet och robusthet i stråket begränsar möjligheten till överflyttning 

mellan trafikslagen. Exempel på brister i noderna är åldrad anläggning, brister i 

kraftförsörjning, kapacitetsbrister vid rangering, brister i hantering av längre 

fordonskombinationer samt väg- och spåranslutningar till och från noderna. Även 

skillnaderna i spårvidd mellan Sverige och Finland utgör ett problem som försämrar 

möjligheterna för överflyttning till järnväg.  

3.1.2. Stråk 2: Göteborg–Stockholm–Oslo 

I Göteborg finns två av Sveriges strategiskt mest betydelsefulla noder: Göteborgs hamn 

(vilken är en hamn i stomnätet i TEN-T) och Sävenäs godsbangård. Göteborg är i TEN-T 

definierad som en urban knutpunkt. I stråket dominerar varugrupperna jordbruksprodukter 

och livsmedel, skogsprodukter, petrokemiska produkter och material till byggsektorn. Nära 

30 procent av svensk utrikeshandel passerar här. 

Stockholm är i TEN-T definierad som en urban knutpunkt och landets i särklass största 

konsumtionsområde. Därmed är godstransporterna till Stockholm mycket omfattande med 

viktiga omlastningsnoder i Stockholm/Årsta och Rosersberg. Från Stockholm (Kapellskär, 

Stockholm och Nynäshamn) fortsätter transporterna med färjetrafiken till Åbo/Helsingfors. 

Tillgängligheten på vägnätet är i stort sett god i stråket, men i målpunkterna Göteborg och 

Stockholm är kapaciteten begränsad och störningskänslig på både väg och järnväg. 

Järnvägen Stockholm–Oslo har låg standard och liten kapacitet på den västra delen, där det 

finns en potential för överflyttning av både person-och godstransporter från flyg och väg, 

men då behöver standarden förbättras och tillförlitligheten i stråket öka. 

Hallsberg är en viktig godsnod i stråket och behöver anpassas för trafik med långa tåg. 

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och har under de senaste 10-15 åren 

drabbats av stora kapacitets- och punktlighetsbrister på grund av ökad trafik, samtidigt som 

det finns önskemål om att köra ännu fler tåg. Efterfrågan på både resande och 

godstransporter förväntas öka i stråket, vilket innebär ett ökat behov av trafik med alla 

kategorier av tåg. 

Inlandssjöfart avser sjöfart som bedrivs med IVV-certifierade fartyg (inre vattenvägar) inom 

de IVV-klassade områdena. Det omfattar i Sverige områdena Vänern–Göteborg samt 

Mälaren–Stockholm/Södertälje. Områdena är geografiskt begränsade med ett begränsat 

antal transportköpare och en begränsad mängd gods. Det transportarbete som kan utföras 

med inlandssjöfart är därmed relativt liten. Analyserna i Samgods indikerar att 

inlandssjöfartens andel av landets totala transportarbete skulle öka från synnerligen låga 

godsmängder till 0,3 procent av Sveriges transportarbete om transportkostnaderna 

halveras, främst genom sänkning av sjöfartens och hamnarnas kostnader.  

3.1.3. Stråk 3: Norge–Göteborg–Malmö–kontinenten 

De nationella väg- och järnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten via 

hamnarna längs kusten och förbindelserna till Öresundsregionen. Här passerar gods, främst 

livsmedel, färdiga industriprodukter och oljeprodukter, till och från Norge i så kallad 

transittrafik. Här finns kapacitets- och punktlighetsbrister inom både väg- och 

järnvägssystemen samtidigt som trafikvolymerna förväntas öka. Järnvägen har låg standard 

genom Dalsland och även i Norge. Den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas öka 

flödena landvägen, det vill säga via väg- och järnvägsnätet, till Sverige och Norge.  
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3.1.4. Stråk 4: Västkusten–kontinenten–världen 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och enda transoceana hamn. Göteborgs hamn har 

ett omfattande linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader världen över. Förutom 

en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar. 

Brofjorden med Skandinaviens största oljeraffinaderi är Sveriges största oljehamn med i 

huvudsak flöden via sjöfart. Brister finns i farledskapacitet och säkerhet för Göteborgs 

hamn. 

3.1.5. Stråk 5: Kontinenten/Östeuropa–Norrlands-/Östersjökusten 

Stråket innehåller främst sjötransporter med viktiga noder i form av import- och 

exporthamnar. Hamnens roll i transportkedjan är att möjliggöra omlastning mellan sjöfart 

och landtransport. Flödena består främst av råolja, petrokemiska produkter, stål- och 

metallvaror i södra Sverige, järnmalm från Luleå, containertrafik till hamnarna i Karlshamn, 

Karlskrona och Gävle samt skogs- och pappersvaror från Norrlandshamnarna. Kapaciteten i 

farlederna är generellt sett god, men kraven ökar för att möjliggöra anlöp med större fartyg 

för att uppnå bättre transporteffektivitet och konkurrenskraft. Punktvis finns därför behov 

av förbättringar i säkerhet och farledskapacitet, vilket också förbättrar systemets förmåga att 

hantera störningar i landinfrastrukturen. 

3.1.6. Godset och flyget 

Flygfrakten representerar idag omkring 35 procent av den globala handeln i värdetermer, 

men endast omkring 1 procent av handeln i termer av volym.27 De flygplatser som hanterar 

störst mängd avgående och ankommande flygfrakt i utrikestrafiken är Stockholm/Arlanda, 

Göteborg/Landvetter och Malmö.  

3.2. Personresor – viktiga stråk för långväga persontrafik 

Svenskarnas långväga inrikesresor i stråken sker till stor del med bil, samtidigt som resorna 

utomlands många gånger sker med flyg, med Arlanda som huvudsaklig nod. För svenskarna 

i södra Sverige dominerar Kastrups flygplats, som genom att vara Skandinaviens största 

flygplats har ett stort utbud av förbindelser. Sjöfarten har stor betydelse för resandet till och 

från våra grannländer och under senare år har det blivit vanligare att kryssningsfartyg 

anlöper svenska hamnar. 

I figur 25 beskrivs de nationella stråken med störst flöden för långväga personresor och 

deras internationella kopplingar.  

27 Flyget och företagen, Shon Ferguson och Rikard Forslid, SNS förlag, 2016. 
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Figur 25 Viktiga nationella stråk för långväga persontrafik. 

3.2.1. Stråk 1: Stockholm–Sundsvall/Östersund–Umeå–Luleå/Kiruna 

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg och på 

delsträckor även med buss. Kollektivtrafik med rimlig restid mellan större orter saknas i 

huvudsak, framför allt norr om Umeå, men även på delen Hudiksvall–Sundsvall–

Härnösand. Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt 

fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, kapacitet och 

restidernas tillförlitlighet finns på ovan nämnda delsträckor. 

3.2.2. Stråk 2: Stockholm–Oslo 

Mellan Stockholm och Oslo finns en stor efterfrågan på bättre förbindelser med framför allt 

tåg (men även med buss på delsträckor) för att bland annat skapa ett alternativ till resande 

med flyg. Omfattande affärsresande, veckopendling och daglig pendling för arbete och 

studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, 

kapacitet och restidernas tillförlitlighet finns på flera av de viktigaste reserelationerna på 

stråket. 

3.2.3. Stråk 3: Oslo–Göteborg–Köpenhamn 

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt tåg (men även med 

buss, framför allt på delsträckor). Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och 

studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Järnvägen har låg standard på den 

- Stråkl 

Stockholm- Sundsvall/Ostersund-Umeå

Luleå/Kiruna 

- Stråk2 
Stockholm-Oslo 

- Stråk3 
Oslo-Göteborg-Köpenhamn 

Stråk 4 

Stockholm- Göt eborg 

- Stråks 
Stockholm- Malmö-Köpenhamn 



61 (224) 

norra delen av stråket, vilket medför att det går fortare att åka buss mellan Oslo och 

Göteborg än att åka tåg. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och restidernas 

tillförlitlighet, särskilt Oslo–Göteborg samt i Öresundsregionen och förbindelserna över 

sundet. 

3.2.4. Stråk 4: Stockholm–Göteborg 

Mellan Stockholm och Göteborg finns en mycket stor efterfrågan på snabba förbindelser 

med framför allt flyg och tåg (men även med buss, framför allt på delsträckor). Det har 

medfört att det nu är tre operatörer som konkurrerar om snabbtågstrafiken. Omfattande 

affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor är exempel på resande 

i stråket. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg, som 

medför låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt nära Göteborg och Stockholm. 

3.2.5. Stråk 5: Stockholm–Malmö–Köpenhamn 

I stråket finns en mycket stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg. 

Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor. 

Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg som medför 

mycket låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt i Öresundsregionen och 

förbindelserna över sundet. 
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4 Åtgärder som påverkar användningen av 
transportsystemet 

I detta kapitel beskrivs åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter och val av 

trafikslag och färdmedel, det vill säga sådana åtgärder som tillhör fyrstegsprincipens 

inledande steg. Sådana åtgärder syftar till att det befintliga transportsystemet och 

infrastrukturen nyttjas effektivare, säkrare och med mindre påverkan på miljön. De är 

således viktiga delar i transportsystemet och en del av planförslaget. 

4.1. Åtgärder inom samhällsplaneringen 

Samhällsplanering sker i komplexa processer som rymmer såväl nationell, regional som 

lokal planering mellan vilka ömsesidiga beroenden finns. Samverkan och samarbete är en 

förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också 

för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till 

fossilfrihet.  

Utifrån en tidig samverkan och gemensamma mål kan olika aktörer tillsammans identifiera 

utmaningar, önskade funktioner och åtgärder i transportsystemet och samhället. Detta 

skapar i sin tur förutsättningar för att tillsammans uppnå en önskad funktionalitet i 

transportsystemet och samhället. Således kan flera aktörer ta ansvar för att trafikrelaterade 

utmaningar och problem blir lösta, vilket även är en förutsättning för ett fullt genomslag av 

fyrstegsprincipen.  

Som framgår av avsnitt 1.6 är fyrstegsprincipen en integrerad del av arbetet med 

åtgärdsvalsstudier. Men principen bör inte begränsas till sådana studier utan behöver 

tillämpas i en kontinuerlig process, från den strategiska planeringen till genomförandet av 

åtgärder. Skälet är att transport- och samhällsplanering sker i olika nivåer och mot en 

samlad måluppfyllelse, vilket även medför ökade krav på samverkan och samordning.  

Samhällsutvecklingen har medfört att den tidiga dialogen behöver förstärkas med en ännu 

tidigare samverkan och strategisk inriktning utifrån gemensamma samhällsmål. Det 

kommer i sin tur att innebära krav på nya samverkansformer och projektkoordinering för 

att möjliggöra dels förankring av önskad inriktning, dels finansiering och fördelning av 

åtaganden. Om berörda aktörer känner till varandras roller och underlag kan de ömsesidigt 

efterfråga och initiera samarbete vid rätt tillfällen.  

Trafikverket arbetar med regeringsuppdraget om nationell samordnare för inrikes sjöfart 

och närsjöfart, vilket löper till och med 2024. Därutöver arbetar Trafikverket med 

färdplanen Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Det handlar 

sammantaget om ett omfattande arbete med åtgärder enligt steg 1 och steg 2 som kommer 

att pågå under planperioden. Trafikverket har, inom ramen för samordningsuppdraget, 

identifierat flera instrument som kan stärka sjöfarten genom samordning av 

infrastrukturplaneringen, och redovisat detta under hösten 2021.28 

28 Trafikverket (2021), Tilläggsuppdrag hamnar. Publikation 2021:172. 
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4.1.1. Befintliga uppdrag 

I följande punkter redovisas några tidsbegränsade uppdrag som Trafikverket redan har, och 

som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt påverka beteenden: 

 genomföra informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för ökad

trafiksäkerhet i vägtrafiken

 främja utvecklingen av effektivare godstransporter

 främja omställning till en fossilfri transportsektor.

Med informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder avses här sådana insatser som inte 

tydligt anknyter till Trafikverkets grundläggande uppdrag. Insatserna ska vara långsiktiga 

och bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. De ska i första hand rikta sig till 

organisationer men kan i vissa fall även rikta sig till en bredare allmänhet. Trafikverket 

bedömer att det finns möjligheter att nå resultat under planperioden inom områdena 

klimat, trafiksäkerhet och gods, men även inom andra områden enligt avsnitt 4.1.2. 

De ekonomiska ramarna för dessa uppdrag ingår i posten planering, stöd och 

myndighetsutövning under utveckling av transportinfrastrukturen. De två förstnämnda 

uppdragen föreslås pågå fortlöpande under hela planperioden 2022–2033, medan det 

sistnämnda föreslås pågå 2022–2025.  

4.1.2. Nya uppdrag 

Trafikverket bedömer att följande nya uppdrag skulle kunna vara motiverade för att på ett 

kostnadseffektivt sätt främja beteenden i en riktning som bidrar till måluppfyllelse: 

 informationsinsatser och utvecklad samverkan för ökad trafiksäkerhet inom järnväg

 information för miljö-, hälso- och trafiksäkerhetssmarta val av vinterdäck

 upphandlingsstöd för att främja hastighetssäkrade transporter

 informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för minskad nedskräpning på

rastplatser och vägrenar.

När det gäller förslaget om insatser för ökad trafiksäkerhet inom järnväg innebär förslaget 

en avgränsning till obehöriga i spår, med ambitionen att minska antal olyckor samt 

störningar och förseningar i järnvägstrafiken. Insatsen skulle ingå som del i ett långsiktigt 

branschgemensamt arbete för att öka medvetandet om riskerna med att korsa och uppehålla 

sig i spårmiljöer på otillåtna platser. 

Beträffande val av vinterdäck är avsikten att insatser riktas till berörda målgrupper och 

omfattar konsumentinformation vid inköp av vinterdäck. 

Den åtgärd som avser upphandlingsstöd för hastighetssäkrade transporter handlar om hur 

kommuner kan utforma funktionskrav för geofencing i enlighet med lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling. Med geofencing avses en digital, geografisk zon där uppkopplade 

fordon kan styras på olika sätt. 

Det sistnämnda förslaget avser åtgärder för att minska nedskräpningen med större 

kampanjer riktade till utvalda målgrupper, samt aktiv samordning mellan relevanta 

intressenter. 

För att prioritera en eller flera av dessa åtgärder bör regeringen återkomma med ett 

tidsbegränsat uppdrag. Trafikverket har i detta planförslag inte inrymt något av dessa nya 

förslag i den ekonomiska ramen.  
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4.2. Åtgärder inom infrastrukturplaneringen 

Trafikverket har rådighet över flera typer av åtgärder i steg 1 och steg 2 i fyrstegsprincipen, 

som syftar till att påverka användningen av infrastrukturen eller som – rätt utformade – 

rymmer en sådan potential. I det här avsnittet beskrivs kostnadseffektiva åtgärder som 

bidrar till måluppfyllelse, framför allt kopplade till ledning och styrning av trafiken på våra 

vägar och järnvägar. 

4.2.1. Trafikreglering väg 

Genom att använda olika slags regleringar kan vägsystemet optimeras och effektiviseras. 

Reglering och styrning av trafik kan ske på flera sätt, exempelvis hastighetsreglering, 

väjningspliktsmärken, förbudsmärken och varningsmärken.  

Ett annat sätt att styra trafiken är genom information eller ledning. Trafikledning på väg 

syftar till att minska negativa effekter av störningar, förebygga uppkomsten av störningar 

och motverka överskridandet av miljökvalitetsnormer. Detta görs genom att styra trafiken 

och genom att tillhandahålla information om vägar och aktuella trafikförhållanden. 

Under planperioden blir trafikledningen på väg mer avancerad, exempelvis med 

vägutrustningssystem som medger körfältsstyrning, kövarning och varierande hastigheter. 

Behovet av en modernare trafikledning är extra stort i områden med hög belastning på 

vägnätet, där punktligheten dagligen påverkas. Vägavsnitt som är hårt trafikerade kommer 

att tilldelas en högre servicenivå än mindre trafikerade vägar.  

4.2.2. Effektivare tåglägestjänster och trafikledning järnväg 

Störningarna i tågtrafiken är en utmaning som kan mildras genom åtgärder i steg 1 och 2. 

Tåglägestjänsten digitaliseras vilket skapar möjlighet att optimera den totala kapaciteten i 

järnvägssystemet. Det innebär i praktiken att Trafikverket successivt kommer att erbjuda 

digitala lösningar för tjänster såsom tågläges- och trafikinformationstjänster med mera. 

Genom digitala hjälpmedel kan fel i anläggningen förutses och hanteras innan störning 

uppstår. Alla berörda parter kan förses med en gemensam problembild vilket bidrar till att 

minska tiden mellan att störningar uppkommer och att de åtgärdas.  

En del i den tåglägestjänst som Trafikverket levererar är trafikledning. Genom en 

digitaliserad nationell trafikledning och marknadsanpassad planering av kapacitet kommer 

Trafikverket kunna leverera en tåglägestjänst som bättre svarar mot järnvägsföretagens 

behov. 

I tilldelningsprocessen för kapacitet på järnväg gäller numera att Trafikverkets banarbeten 

betraktas som tillfälliga kapacitetsbegränsningar, i enligt med EU-rätten på området. 

Därmed kan banarbeten inte hamna i konflikt med sökta tåglägen, vilket innebär att antalet 

överbelastningar kan minska och banarbeten planeras mer effektivt samt att entreprenörer 

får bättre framförhållning.  

4.2.3. Infrastrukturavgifter och avgiftsincitament 

Banavgifter ska bidra till att finansiera vidmakthållandet av järnvägen. Förutom de 

grundläggande krav på utformning av banavgifter som redovisas i kapitel 6, kan 

banavgifterna utformas för att ge styrsignaler och påverka beteenden. Det kan exempelvis 

ske genom att använda rabatter i syfte att etablera ny trafik eller att öka utnyttjandegraden 

på avsevärt underutnyttjade delar av anläggningen. Ett annat exempel är att använda extra 

avgifter för att hantera intressekonflikter i kapacitetstilldelningen.  

Ett mer utpräglat avgiftsincitament är de kvalitetsavgifter som Trafikverket tillämpar sedan 

2012 i syfte att förebygga driftstörningar i järnvägssystemet. Kvalitetsavgifterna ska vara 
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utformade så att både infrastrukturförvaltaren och den som använder infrastrukturen vidtar 

skäliga åtgärder för att förebygga driftstörningar.  

4.2.4. Övriga beteendepåverkande åtgärder 

Trafikverket kan bidra med marknadsföring och information genom att tillhandahålla fakta 

om åtgärder och projekt. Trafikverket kan också i byggskedet av ett projekt finansiera och 

genomföra informationsinsatser för att minska trafikbelastningen och därmed underlätta 

genomförandet av åtgärderna, samtidigt som situationen förbättras för alla typer av 

trafikanter. Det kan handla om åtgärder som förbättrar utformning och utbud för hållbara 

transportsätt eller beteendepåverkande åtgärder såsom styrning och information; allt för att 

minska störningar som kan komma av byggnation och underhåll av vägar och järnvägar. 

I stadsmiljöavtalen, vars syfte och funktion redovisas utförligare i avsnitt 7.2, ingår också 

motprestationer i form av kompletterande åtgärder som exempelvis kampanjer eller andra 

beteendepåverkande insatser som ofta kombineras med fysiska åtgärder. Det innebär att 

stadsmiljöavtalen indirekt bidrar till denna typ av åtgärder. 
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5 Forskning och innovation 

Ny kunskap och innovativa lösningar krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Trafikverket föreslår därför fyra övergripande tematiska prioriterade 

forsknings- och innovationsområden som bygger på större utmaningar som myndigheten  

kan överblicka kommande år, samt fyra prioriterade arbetssätt för att öka 

innovationstakten. Slutligen redovisas Trafikverkets förslag till finansiering av forskning och 

innovation och samverkan med andra aktörer. Närmare information finns i 

underlagsrapporten om forskning och innovation.29 

Trafikverket eftersträvar innovation i all verksamhet men kommer, utöver de prioriteringar 

som nämns i detta kapitel, att genomföra fyra innovationsprojekt samt driva 

utvecklingsarbetet med elektrifiering. Dessa delar beskrivs närmare i avsnitt 7.5. 

5.1. Prioriterade forsknings- och innovationsområden 

De transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 ställer krav på ett brett perspektiv där transportsystemet ska bidra till många 

mål inom klimat- och miljöområdena, ökad hälsa och tillgänglighet för alla. Genom mer 

tvärvetenskaplig forskning ökar incitamenten och motiven till mer hållbara lösningar. 

Forskning kring klimatpåverkan, tillgänglighet och trafiksäkerhet förenas och hanteras ihop 

med exempelvis biologisk mångfald, buller och aktiv mobilitet. 

En analys av de senaste årens utveckling och pågående trender i kombination med de 

transportpolitiska målen samt en utblick mot framtiden leder fram till fyra förslag på 

prioriterade forsknings- och innovationsområden under planperioden:  

 ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

 ökad produktivitet i infrastruktursektorn

 ett effektivt och inkluderade transportsystem i hela landet

 digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.

Genom att prioritera dessa bidrar den nationella planen till att de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen, nås. 

5.1.1. Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur 

Området grundar sig bland annat i klimatmålen och berör forskning och innovation om en 

omställning till fossilfrihet, minskad miljöpåverkan, klimatanpassning och biologisk 

mångfald. Vägtrafiken, luftfarten och sjöfarten står inför en stor utmaning i att ställa om till 

fossilfrihet. Dessutom orsakar byggande, drift och underhåll av infrastruktur utsläpp genom 

användning av exempelvis tillverkning av cement och stål. Fossilfrihet kan nås genom en 

kombination av transporteffektivt samhälle, effektivare fordon och framförande samt byte 

till förnybara drivmedel. Omfattande elektrifiering är särskilt nödvändig och det behövs 

forskning och innovation som stödjer snabbare utrullning av elektrifieringslösningar i 

transportsystemet, i synnerhet inom sjöfart och luftfart. Kunskapen behöver även öka om 

hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter kan utformas för att minska 

utsläppen från transportsystemet. Framtida transportinfrastruktur ska vara fossilfri och 

29 Trafikverket (2021). Forskning och innovation- underlagsrapport till Förslag på nationell 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikationsnummer 2021:230. 
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dess miljöpåverkan under hela livscykeln ska vara mycket liten. Jämfört med gällande plan 

har området breddats för att öka fokus på miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald.  

5.1.2. Ökad produktivitet i infrastruktursektorn 

Området berör forskning och innovation om kostnadseffektivitet i transportinfrastrukturen 

under hela livscykeln. Det handlar både om att stimulera marknadens aktörer att utveckla 

sin konkurrenskraft och att öka förmågan till innovation genom ny kunskap. Arbetet med att 

digitalisera såväl infrastrukturen som utförandet av byggandet och underhållet har potential 

att förbättra hela processen, från planering till projektering, byggande, underhåll och 

trafikering. Forskning och innovation behövs kring både tekniska utmaningar och 

tillskapandet av nya affärsupplägg, inte minst i ljuset av digitaliseringens potential för ökad 

produktivitet, effektivitet och skalbarhet (tillämpning i större skala). Området motiveras i 

synnerhet av kostnadsökningarna inom såväl nybyggnad som underhåll av infrastruktur 

under de senaste åren, och är nytt jämfört med gällande plan.  

5.1.3. Ett effektivt och inkluderande transportsystem i hela landet 

Området grundar sig i målen om samhällsekonomisk effektivitet, jämställdhet/jämlikhet, 

trafiksäkerhet, transporteffektivitet samt samhällsplanering och bostadsbyggande. 

Forskning och innovation på detta område berör exempelvis kollektivtrafik och 

godstransporter på landsbygder och i tätorter, på kortare och längre avstånd. Det handlar 

om förändringar i samspelet mellan fordon, farkoster, infrastruktur och transporttjänster. 

Området motiveras särskilt av att driftkostnader för kollektivtrafiken har ökat märkbart 

under de senaste decennierna, att järnväg och sjöfart har en outnyttjad potential i 

godstransportsystemet, att mötes-, rese- och inköpsbeteenden förändras och att ökad 

användning av obemannade luftfarkoster skapar både utmaningar och möjligheter. 

Forskning och innovation om aktiv mobilitet behöver stärkas. Det behövs ökad kunskap om 

hur jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet kan stärkas vid planering och utveckling 

av transportsystemet. Området är en sammanslagning av två områden i gällande plan. 

5.1.4. Digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle 

Området handlar om digitalisering och dess påverkan på transportsystemets utformning och 

användning. Uppkoppling av fordon, farkoster och infrastruktur skapar förutsättningar för 

ökad trafiksäkerhet, bättre beslutsstöd som exempelvis anläggningsinformation, 

effektivisering av planerings- och trafikledningsåtgärder, trafikinformation, samt nya och 

förbättrade tjänster inom transportområdet. Dessutom bidrar tekniken till effektivisering av 

byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Det krävs forskning om olika 

myndigheters och andra samhällsaktörers roller i ekosystemet i förhållande till privata 

aktörer, den organisatoriska utvecklingen och människans roll i framtidens digitaliserade 

transportsystem. Digitaliseringens potential och ökade krav på delning av information kan 

stå i kontrast till behovet av ett robust och resilient transport- och infrastruktursystem. 

Därför behövs forskning om cybersäkerhet och samhällsberedskap. Området har förtydligats 

jämfört med gällande plan. 

5.2. Prioriterade arbetssätt för forskning och innovation 

Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsarbete innefattar ett antal arbetssätt 

som bidrar till kunskapsutveckling, ökad innovationstakt och implementering. Forsknings- 

och innovationsprojekt varierar i karaktär och leder till olika nyttor, exempelvis underlag till 

policydokument, standarder, rutin- och processbeskrivningar, vidareutveckling av modeller 

och verktyg som används i infrastrukturhållningen, eller en allmän kunskapshöjning. Det är 

avgörande att forsknings- och innovationsmedel kan kombineras med andra typer av anslag 
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eller EU-medel för att öka möjligheterna till att resultaten från FoI-projekt kan tas om hand 

i exempelvis verksamhetsutvecklingsprojekt eller i upphandlingar.  

Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur förslaget till plan bidrar till att de 

prioriteringar inom forskning och innovation som identifierats i propositionen 

(2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige nås. 

Trafikverket ska också beskriva hur planförslagets insatser främjar utvecklingen och 

implementeringen av innovationer och implementeringen av forskningsresultat i 

transportsystemet, inklusive i infrastrukturhållningen. Trafikverket kommer att arbeta med 

utgångspunkt i följande fyra prioriterade arbetssätt för planperioden: 

 riktade initiativ till kunskapsutveckling

 strategiska samarbeten nationellt och internationell

 systemdemonstratorer

 större nytta genom upphandlingar.

Riktade initiativ till kunskapsutveckling ska säkerställa att kunskap inom de tematiskt 

prioriterade områdena fortsätter att förädlas. Transportmyndigheterna behöver i sin roll 

som problemägare samverka med akademin inom områden där det utöver Trafikverket 

finns få finansiärer som bidrar till att upprätthålla den långsiktiga kunskapsförsörjningen. 

Det kan till exempel vara inom de järnvägs- och vägtekniska områdena som är centrala för 

att Trafikverket ska kunna utföra sina uppgifter. 

Strategiska samarbeten nationellt och internationellt bidrar till att forsknings- och 

innovationsmedel från olika källor kombineras eller kompletteras, samt att det finns 

gemensamma målbilder och färdplaner för prioriterade områden. Trafikverket behöver veta 

mer om hur vi och andra myndigheter tillsammans kan utveckla transportsystemet till en 

alltmer integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar. Det handlar om de 

europeiska ramprogrammen30, samverkan med Energimyndigheten, Vinnova och andra 

aktörer. Det finns omfattande forskningsresurser inom näringslivet men dessa är ojämnt 

fördelade mellan olika aktörer vilket kan påverka näringslivets samlade bidrag till de 

transportpolitiska målen. Nya affärsupplägg kan få in nya näringslivsparter och samtidigt 

skapa incitament för befintliga parter att nyttja forskning och innovation som 

konkurrensmedel. Strategiska samarbeten med andra myndigheter, nya och befintliga 

näringslivsparter samt akademin behöver således fördjupas och breddas.  

Systemdemonstratorer bidrar till att säkerställa att nya tekniska lösningar är bärkraftiga 

ekonomiskt, att de accepteras av användarna och fungerar i verklig miljö, samt att 

regelverken kan anpassas och att marknader med hållbara affärsmodeller skapas för att 

möjliggöra införandet. Systemdemonstratorer kombinerar resultat från tidigare 

forskningsprojekt och har en hög grad av teknikmognad. Trafikverket ser även ett behov av 

mindre tekniktester, men systemdemonstratorer behöver prioriteras särskilt för att 

möjliggöra en hållbar och digital omställning.  

Större nytta genom upphandlingar stimulerar marknaden för innovativa lösningar. Den 

offentliga affärens potential gör att upphandlingsverktygen behöver användas i större 

utsträckning för att öka innovationstakten. Transportmyndigheterna ökar innovationstakten 

genom att upphandla utveckling av nya lösningar, agera första kund och våga köpa nya, 

ännu inte verifierade eller demonstrerade, lösningar.  

30 Nuvarande ramprogram Horisont Europa sträcker sig från 2021 till 2027. 
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5.3. Finansiering och samverkan med andra aktörer 

Trafikverkets förslag till ekonomiska ramar för forskning och innovation redovisas i kapitel 

6 och 7 och uppgår sammantaget till 8,5 miljarder kronor för planperioden, varav 

4,9 miljarder kronor hänförs till utvecklingsanslaget och resten till anslaget för 

vidmakthållande. Trafikverket förordar att forsknings- och innovationsverksamheten på sikt 

samlas till en anslagspost (utvecklingsanslag) samt att finansieringsnivåerna är stabila 

mellan åren.  

Trafikverket utgår i sitt förslag från de transportpolitiska målen och behovet av att utveckla 

varje trafikslag för sig och alla trafikslagen tillsammans. Trafikslagsövergripande forskning 

och innovation bidrar till regeringens prioriteringar när det gäller exempelvis 

samhällsplanering, transporteffektivitet och jämställdhet. Trafikverket verkar för en 

behovsdriven och flexibel fördelning av forsknings- och innovationsmedlen till samtliga 

trafikslag. Det främjar även en jämnare fördelning mellan dem.  

Analysen av förutsättningarna för forskning och innovation i transportsektorn visar att 

näringslivet har skilda ekonomiska möjligheter att satsa på forskning och utveckling. 

Fordonsindustrin står för över 80 procent av näringslivets forsknings- och utvecklingsmedel 

i transportrelaterade branscher. Anläggningsindustrin satsar avsevärt mindre medel på 

forskning och utveckling. För att öka innovationstakten och överbrygga glappet mellan 

statliga och privata utvecklingsmedel, föreslår Trafikverket att myndigheter på 

transportområdet ges i uppdrag att utreda hur forsknings- och innovationsmedel kan 

kombineras med andra typer av anslag med syftet att öka innovationstakten. Det kan 

exempelvis handla om verksamhetsutvecklingsprojekt, upphandlingar eller nya 

samverkansmodeller mellan myndigheterna. 



70 (224) 

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.  

Vägtyperna innefattar hela det statliga 

vägnätet, och en viss vägsträcka kan 

endast tillhöra en vägtyp. I tabell 3 

redovisas väglängden för respektive 

vägtyp, samt hur de statliga vägarna 

fördelar sig procentuellt över 

vägtyperna. Kartan i figur 26 visar 

fördelningen över landet av vägtyp 1–

3. Det framgår av kartan att vägtyp 1

endast förekommer i Stockholm,

Göteborg och Malmö och att vägtyp 2

och vägtyp 3 förekommer i hela landet.

Tabell 3 Redovisning av väglängder i kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för vägtyperna. 

Vägtyp Benämning av vägtyp Längd (km) Procent 

Vägtyp 1 Vägar i storstadsområden 480 0,5 

Vägtyp 2 
Vägar som bildar större 
sammanhängande stråk 

8 000 8,1 

Vägtyp 3 
Vägar för dagliga resor och 
arbetspendling 

20 000 20,3 

Vägtyp 4 Övriga för näringslivet viktiga vägar 29 760 30,2 

Vägtyp 5 Vägar som är viktiga för landsbygden 4 230 4,3 

Vägtyp 6 Övriga vägar 36 030 36,6 

Totalt 98 500 100 

Trafikverket har beskrivit det nuvarande tillståndet i anläggningen i det inriktningsunderlag 

som redovisades till regeringen i november 2020. I inriktningsunderlaget framgår att 

tillståndet på det statliga vägnätet gradvis har försämrats under en längre tid som en följd av 

att medelstilldelningen inte har varit i paritet med de ökade behoven. De ökade behoven 

Figur 26 Fördelning  av vägtyp 1–3 i Sverige. 

Vagtyp 1 - vagar i storstadsområde 

-, .. 

A 

Le1tla1 

Vägtyp 2 - Vägar som bildar större sammanhängande stråk 

Vagtyp 3 - Vagar ror dagliga resor och arbetspendling 
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beror bland annat på mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av 

väg- och brokonstruktioner som en följd av att de uppnått sin tekniska livslängd, ökade 

trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Tillsammans bidrar det till ett 

ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. 

De tilldelade medlen är inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på 

vägnätet. Det funktionella tillståndet på vägen (vägytan) som trafikanten möter kommer 

dock att kunna upprätthållas under början av planperioden för samtliga vägtyper, förutom 

på övriga vägar (vägtyp 6) där det kommer bli en fortsatt försämring som successivt ökar 

under planperioden.  

De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att vägytans tillstånd kan upprätthållas även 

på längre sikt för vägtyp 1–3 (vägar i storstadsområden, vägar som bildar större 

sammanhängande stråk och vägar för dagliga resor och arbetspendling). Det sker främst 

via rekonstruktioner av vägunderbyggnaden på de allra sämsta delarna och ett utökat både 

förebyggande- och avhjälpande beläggningsunderhåll. Det funktionella tillståndet på övriga 

för näringslivet viktiga vägar förväntas även kunna upprätthållas med stöd av ett utökat 

avhjälpande underhåll och positiva synergieffekter från bärighetssatsningen.  

En fortsatt satsning på avvattning i förebyggande syfte och ett utökat avhjälpande underhåll 

kommer att bidra till att vägytans tillstånd blir oförändrad för vägar som är viktiga för 

landsbygden i så stor utsträckning som möjligt. De lågtrafikerade vägarna inom övriga 

vägar (vägtyp 6) kommer dock generellt att få ett successivt  försämrat tillstånd under 

planperioden. Det kommer därför totalt sett bli fler vägar som kommer få en avvikelse mot 

underhållsstandarden, men vägarna ska inte tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för 

lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar av 

året. 

Under planperioden kommer vägarnas underbyggnad, där tillståndet inte direkt upplevs av 

trafikanten, långsamt att försämras för vägar i storstadsområden, vägar som bildar större 

sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och arbetspendling. Nedbrytningen ökar 

som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras 

och att åtgärderna i en del fall kommer att bli mer fokuserade på att upprätthålla det 

funktionella tillståndet. För vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar 

kommer en snabbare tillståndsförsämring av underbyggnaden att ske under planperioden. 

Det kommer även ske en snabbare försämring av underbyggnaden på övriga för 

näringslivet viktiga vägar men bärighetssatsningen bidrar till att försämringen inte blir 

lika stor som på vägtyp 5 och 6. Utvecklingen kommer att påverka framtida generationer i 

form av ett växande reinvesteringsbehov.  

Nedan följer en redovisning av vägtyperna och förslagets effekter per vägtyp, där 

bedömningen av effekterna för enskilda vägar med statligt driftbidrag är att de ska ha 

liknande funktionalitet som för de mest perifera delarna av det statliga vägnätet (vägtyp 6). 

De namngivna reinvesteringarna är främst kopplade till vägtyp 2. 

Vägtyp 1 – Vägar i storstadsområden 

Åtgärder som planeras under planperioden bidrar i första hand till att upprätthålla dagens 

funktionalitet. Det sker exempelvis genom att beläggningsåtgärder prioriteras på 

storstadsvägarna för att upprätthålla en stabil tillståndsutveckling. Viktiga prioriteringar är 

åtgärder som bidrar till att minska buller och förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena 

samt att underhålla cykelvägar för att bidra till ett ökat aktivt resande. 
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Flertalet av de komplexa vägtunnlarna i storstäderna är idag 10–15 år gamla, vilket innebär 

att tekniska installationer och system kräver omfattande reinvesteringar. Under 

planperioden kommer omställbara skyltar, styrsystem, nödtelefoni, motorvägssystem och 

brandlarmsystem att bytas ut i de flesta tunnlarna. På Essingeleden pågår utbyte av det 

befintliga motorvägskontrollsystemet som övervakar och styr trafik och trafikinformation, 

eftersom systemet närmar sig sin tekniska livslängd. 

Under planperioden kommer arbetssätt för effektivare underhåll i storstäderna att 

utvecklas. Det handlar exempelvis om arbetssätt för att planera in tider för 

underhållsarbeten när sträckor eller körfält ändå är avstängda, och införande av tidsstyrt 

underhåll på delar där det är svårt och mycket trafikstörande att utföra akut underhåll. 

Vägtyp 2 – Vägar som bildar större sammanhängande stråk 

En stabil tillståndsutveckling på vägnätet och avvattningsåtgärder i förebyggande syfte 

prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens funktion. Det kommer att 

avsättas större resurser än dagens nivå i planen för att åtgärda akuta skador på främst 

vägtrummor under höga vägbankar på det högtrafikerade vägnätet, vilket bidrar positivt till 

robusthet och tillgänglighet. Åtgärder som förbättrar kapaciteten till en högre bärighetsklass 

sker via bärighetssatsningen (avsnitt 6.1.3) som omfattar förstärknings- och 

framkomlighetsåtgärder på vägnätet. 

Flera motorvägar och andra mittseparerade vägar har passerat sin tekniska livslängd, och en 

större satsning på reinvestering av dessa vägsträckor kan av kostnadsskäl inte prioriteras i 

planförslaget. Det medför successivt ökade beläggningskostnader under planperioden. I 

planförslaget prioriteras fem namngivna sträckor där behoven är som allra störst (se Tabell 

4 i avsnitt 6.1.4 ). För att hantera problemet på de övriga prioriterade vägsträckorna 

kommer punktinsatser på kortare sträckor att utföras där behoven är som störst.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Flera av de stora broarna med underhållsbehov finns på 

detta vägnät. Under planperioden planeras flera stora åtgärder som är förhållandevis 

kostsamma. 

Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard. Underhåll av 

vägräcken, vägmarkering och vägräffling är åtgärder som prioriteras för att upprätthålla 

trafiksäkerhetsstandarden. 

Vägtyp 3 – Vägar för dagliga resor och arbetspendling 

Beläggning och avvattning prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens 

funktion. Det kommer även att ske mindre kapacitetsförbättringar via bärighetssatsningen. 

För denna vägtyp är det främst broar som är viktiga för näringslivets transporter som 

kommer att förstärkas, eftersom bedömningen är att de flesta vägarna klarar en ökad 

belastning från tyngre fordon. 

Det kommer att saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i trum- och dikestillstånd 

inom denna vägtyp. De mest akuta skadorna på främst vägtrummor under hög vägbank och 

under mötesseparerade vägar kommer att tas om hand så kostnadseffektivt som möjligt. 

Åtgärdskostnaden för till exempel ett trumbyte blir avsevärt högre vid en akut åtgärd än om 

trumbytet kan ske planerat med annan metod, exempelvis med så kallad relining.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av 
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brodelar och ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. 

Åtgärderna säkerställer att dagens funktion kan upprätthållas under planperioden. 

Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard, vilket 

innebär att åtgärder som underhåll av vägräcken, vägmarkeringar och vägräffling 

prioriteras. 

Vägtyp 4 – Övriga för näringslivet viktiga vägar 

Denna vägtyp består av både belagda vägar och grusvägar. De planerade 

underhållsåtgärderna bidrar till att standarden på stora delar av denna vägtyp blir 

oförändrad. Vissa delar kommer att få en förbättrad standard via bärighetssatsningen. 

Bärighetsåtgärder kommer att bidra till en kapacitetsförbättring, vilket sker via 

förstärkningsåtgärder av väg- och brokonstruktioner och andra åtgärder som främjar 

framkomligheten för tung trafik på vägnätet. 

Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar. Det saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i 

trum- och dikestillstånd. Brister som kan ha stor påverkan på tillståndet i vägsystemet 

behöver prioriteras, exempelvis akuta skador på vägtrummor under höga vägbankar.  

Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av brodelar och ommålning, det vill 

säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. Underhållsåtgärderna i planen bidrar till 

att upprätthålla dagens funktion. Bärighetssatsningen kommer att ge positiva synergier för 

tillståndet på vägbroarna, eftersom flertalet broar kommer att upprustas för att klara den 

nya belastningen. 

Vägtyp 5 – Vägar som är viktiga för landsbygden 

Lågtrafikerade vägar som är särskilt viktiga för framkomligheten och tillgängligheten på 

landsbygden ska prioriteras under planperioden. Tillståndet kommer inte att förbättras 

under planperioden men detta vägnät kommer att prioriteras bland de lågtrafikerade 

delarna av vägnätet. Det är främst en ökning av det avhjälpande underhållet som kommer 

att bidra till att framkomligheten och robustheten ligger på en acceptabel nivå. 

Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar.  

Vägtyp 6 – Övriga vägar 

Prioriteringen av åtgärder kommer att påverka tillståndet för de lågtrafikerade vägarna. 

Beroende på åtgärd kommer en del vägar att få ett förbättrat tillstånd medan en större del av 

vägarna får en försämring. Det innebär att risken för mindre störningar och temporära 

restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Där tillståndet försämras behöver 

det avhjälpande underhållet öka för att säkerställa framkomligheten när störningar 

uppkommer. Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar. 

Enskilda vägar 

Många enskilda vägar byggdes mellan 1950 och 1970 eller tidigare. Tillståndet och 

underhållsbehovet på dessa vägar liknar behoven på de allra mest lågtrafikerade statliga 

vägarna, där behoven för både vägar och broar är stora och kommer att öka i framtiden. I 

planförslaget föreslås bidraget till enskilda vägar med statsbidrag ligga i paritet med 

föregående plan, med syftet att det ska gå att upprätthålla en liknande standard som för de 

mer lågtrafikerade delarna av det statliga vägnätet. 
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6.1.3.  Bärighetssatsning 

Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder i vägsystemet som syftar till att vägen 

ska klara en tyngre belastning och inte riskera en onormalt hög nedbrytningstakt. Framför 

allt sker det i form av förstärkning av broar eller vägar, men det kan även inkludera åtgärder 

för att klimatanpassa väganläggningen vilket bland annat innebär att göra den mer robust 

mot högre vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. 

Bärighetssatsningen syftar främst till att kunna utvidga BK4-vägnätet men även till att 

upprätthålla en god framkomlighet året runt för tung trafik och till att klimatanpassa 

vägnätet. Den totala satsningen på bärighetsåtgärder på vägar är 18,2 miljarder kronor och 

inriktningen under planperioden är följande. 

 Successiv upplåtelse av ett vägnät för den nya bärighetsklassen BK4,

med tyngdpunkt på Strategiskt vägnät för tyngre transporter. Satsningen ska

bidra till att de strategiskt utpekade vägarna för tung trafik successivt kan upplåtas

för BK4 i hela Sverige. Vidare ska satsningen bidra till att de viktigaste godsstråken

för tung trafik, inklusive de viktigaste vägarna för den areella näringen, kan upplåtas

för den nya bärighetsklassen.

I planförslaget föreslås därför en satsning på cirka 10,2 miljarder kronor för att

anpassa vägnätet så att det klarar den högre belastningen. Målet är att:

o fullfölja nuvarande plan och upplåta uppemot 70–80 procent av de vägar

som är viktigast för näringslivet för BK4 till år 2029

o fortsatt satsa på BK4 med målet att kunna upplåta uppemot 80–90 procent

av det strategiska vägnätet för tyngre transporter under planperioden.

Satsningen ska baseras på samhällsekonomiska principer och prioriteringen 

kommer att genomföras i dialog med näringslivet och andra berörda aktörer för att 

få ut så stora samhällsnyttor som möjligt. 

 Framkomlighet året runt för tung trafik – en satsning som syftar till att

vägarna i så stor utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året

runt, det vill säga att minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner.

I planförslaget föreslås en satsning på cirka 6,5 miljarder kronor. Satsningen

förväntas bidra till att upprätthålla en hög tillgänglighet för tyngre trafik året runt.

Satsningen motiveras med att klimatpåverkan även fortsättningsvis kommer att

bidra till ökade problem med tjällossning och att effekten av ännu tyngre

transporter medför en ökad risk för fler restriktioner om inte åtgärder vidtas.

 Riskreducerande åtgärder i vägsystemet på hela det statliga vägnätet

handlar om förbättringsåtgärder i vägsystemet som genomförs för att öka

robustheten i vägtransportsystemet.

I planförslaget föreslås en satsning på cirka 1,5 miljarder kronor för att minska risk- 

och sårbarheten i vägsystemet som en följd av klimatförändringar. Satsningen syftar

till att anpassa infrastrukturen för klimatpåverkan och därmed bidra till högre

tillförlitlighet och ökad robusthet i vägsystemet.

6.1.4. Namngivna reinvesteringar 

Tabell 4 visar de namngivna reinvesteringarna under planperioden. Reinvesteringar i broar 

samt utbyte av motorvägskontrollsystem på Essingeleden är pågående åtgärder som slutförs 

i början av planperioden. Reinvestering i vägsträckor är nya åtgärder som kan påbörjas 

några år in i planperioden och genomförs på äldre motorvägar och andra mötesseparerade 
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vägar för att bidra till att kunna behålla en oförändrad funktionalitet på vägnätets 

högtrafikerade delar. Kostnaden för de fem namngivna vägsträckorna uppgår till cirka 

2,7 miljarder kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns 

en mer fullständig reinvesteringsplan.34 

Reinvesteringarna som prioriteras är på sträckor där det blir onormalt stora underhålls- och 

trafikantkostnader med att fortsätta att utföra enbart förebyggande underhåll, eller göra 

punktvisa reinvesteringar. Samtliga reinvesteringar behöver projekteras och för vissa kan 

även en särskild trafikutredning krävas. I vilken ordning reinvesteringarna utförs kan 

komma att bero på hur de kan samplaneras med andra pågående objekt. 

Tabell 4 Namngivna (>300 miljoner kronor) reinvesteringar på väg. 

Vägnr. Reinvestering Längdkm 
2022–
2024 

2025–
2027 

2028–2033

E4 ITS Essingeleden X 

E4 Bro över Kalix älv vid Kalix X 

E22 Bro över Helge å Kristianstad X X 

222 Skurubroarna X 

841 Stäketbron X 

263 Erikssundsbron X 

E22 Yttre ringvägen Malmö, 
motorväg (betongväg)  

13,5 X X 

E4 Ölmstad–Huskvarna, motorväg 
(södergående körriktning) 

14,7 X X 

E4 
Östergötland Linköping–
Norrköping, motorväg (åtgärd i 
en körriktning) 

26,7 X X 

E6 
Getinge–Falkenberg, motorväg 
(betongväg med körfält i 
vardera körriktning) 

23,3 X X 

E18 Länsgräns–TPL Jakobsberg, 
motorväg 

13,4 X X 

6.1.5. Effekter på leveranskvalitet 

I tabell 5 nedan redovisas bidraget från vidmakthållande väg till leveranskvaliteter under 

planperioden. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån vad som bedömts rimligt 

att uppnå inom givna ekonomiska ramar. 

Under första delen av planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i 

princip att vara oförändrad. För de mer högtrafikerade vägarna kommer funktionaliteten 

även att kunna upprätthållas under andra delen av planperioden (gäller vägtyp 1–3). Under 

andra halvan av planperioden kommer det dock att bli försämringar på vägtyp 4–6. Det 

34 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081. 
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innebär att vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar kommer få 

ett sämre tillstånd och robusthet under andra halvan av planperioden, men till viss del även 

övriga för näringslivet viktiga vägar. Det försämrade tillståndet kommer även att i viss 

utsträckning påverka kapaciteten, punktligheten och användbarheten på vägtyp 5 och 6, det 

vill säga vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar. 

En fortsatt satsning på en ny högre bärighetsklass kommer att bidra till ökad kapacitet på 

vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och 

arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar under planperioden. Åtgärder för 

att minska buller, ökat aktivt resande och förbättrad luftkvalitet i framför allt storstäder 

bidrar positivt till leveranskvaliteten miljö och hälsa. 

Trafiksäkerhet är en viktig faktor vid prioritering av underhållsåtgärder och Trafikverket 

kommer därför fortsatt att upprätthålla en hög nivå på trafiksäkerheten på hela det statliga 

vägnätet. Det innebär bland annat vinterväghållning och sidoområdesskötsel, liksom skötsel 

av vägutrustning såsom att säkerställa vilt- och renstängsels funktion för att undvika 

kollisioner med vilt och renar. Dessutom finns en stor potential att påverka trafiksäkerheten 

med anpassad vägmarkeringsstandard utifrån nya fordons möjligheter att positionera sig på 

vägen.  

Insatser för att minska utsläppen av växthusgaser görs generellt över vägnätet, eftersom det 

bland annat kommer att ställas allt hårdare krav vid upphandling av entreprenörer för att 

minska utsläppen. Trafikverket arbetar även kontinuerligt med energieffektivisering vid val 

av åtgärd, exempelvis ska klimatkalkyler upprättas i samband med reinvesteringar för att 

rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett klimatperspektiv. En satsning på att ersätta en del av 

Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna eller elektrifierade  kommer att ge 

positiva klimateffekter. 

Tabell 5 Utvecklingen av leveranskvaliteterna under planperioden jämfört med 2021 års nivå. 

Leverans-

kvalitet 
Vägtyp 1 Vägtyp 2 Vägtyp 3 Vägtyp 4 Vägtyp 5 Vägtyp 6 

Robusthet Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 

sämre 

Något 

sämre 
Sämre 

Kapacitet Oförändrad Förbättrad Förbättrad Förbättrad 
Något 

sämre 

Något 

sämre 

Punktlighet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 

sämre 

Trafiksäkerhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Användbarhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Miljö och 

hälsa 

Något 

förbättrad 

Något 

förbättrad 
Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Klimat1 

Notering: 1 Klimateffekter är svårt och inte lämpligt att fördela över vägtyper och geografi. 
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Robusthet 

I tidigare avsnitt framkommer att tillståndet för vägnätet kommer att försämras över 

planperioden även om en stor del av funktionaliteten kan hållas oförändrad med hjälp av 

avhjälpande underhåll. Robustheten kommer att försämras på övriga för näringslivet 

viktiga vägar, vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt på övriga vägar. På 

övriga delar av vägnätet kommer vissa delar att förbättras och andra att försämras, men 

överlag är bedömningen att den är oförändrad över planperioden för vägtyp 1–3. 

Kapacitet 

I storstadsområdena kommer det att ställas krav på effektivare trafikledning och 

informationshantering för att möta ökade trafikvolymer och leverera nuvarande kapacitet, 

samt minimera ofrånkomliga kapacitetsnedsättningar i samband med incidenter och 

utförandet av underhåll. Det kan bland annat innebära att planerat underhåll kan 

genomföras under tider på dygnet när trafiken är som lägst. 

Under planperioden ska bärigheten förbättras, och prioriterade delar av vägnätet kommer 

att kunna upplåtas för den högsta bärighetsklassen, BK4. De prioriterade delarna kommer 

främst att innefatta vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga 

resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar. Vilka prioriterade delar 

av vägnätet som ska inkluderas i satsningen arbetas fram i dialog med näringslivet och 

andra berörda parter. Vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar 

kommer sannolikt att få både fler och större avvikelser mot underhållsstandarden och ökade 

restriktioner för tung trafik vid extrema väderförhållanden.   

Punktlighet 

En god förutsägbarhet gällande restider följer av att verksamheten säkerställer funktionen 

på anläggningar som påverkar res- och transporttider samt anläggningar som leder och 

informerar trafikanter. Anläggningar som används för att leda och styra trafik återfinns 

främst i storstadsområden och i vissa större tätorter.  

Planen är att förutsägbarheten ska ligga på nuvarande nivå för hela vägnätet under 

planperioden. Det bygger på att en viss nivå av trafikledning tillhandahålls och att 

möjligheter till omledning av trafik samt generell standard på vägnätet upprätthålls. Det 

kommer även att krävas en förbättrad förmåga för trafikstyrning och informationshantering 

för att klara av att upprätthålla förutsägbarheten i storstadsområden, i takt med att trafiken 

ökar. Åtgärder i form av mer ”lappa och laga”, avhjälpande underhåll, och åtgärder som 

säkrar funktionen på kort sikt kommer dock att medföra ökade störningar för trafikanterna.  

Trafiksäkerhet 

Under planperioden ska trafiksäkerheten i vägsystemet fortsatt ligga på en hög nivå och det 

systematiska förbättringsarbete ska fortsätta, bland annat när det gäller säkra arbetsplatser 

och att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen bidrar till i förbättringsarbetet.  

Den höga trafiksäkerhetsnivån bibehålls genom att anläggningen har rätt funktion, vilket 

exempelvis kan göras via besiktningsverksamheten eller med hjälp av mer digitala 

kontrollsystem i komplexa anläggningar. Det kan handla om att säkerställa att delar av 

anläggningen såsom ren- och viltstängsel, vägräcken och trafikkameror har rätt funktion, 

men även att rätt åtgärder görs på rätt plats i rätt tid. Digitaliseringen ger möjligheter till 

förbättrade systemstöd som bidrar till att verksamheten blir effektivare. Exempelvis skulle 

användningen av realtidsdata i beslutsstödsystemen vid halkbekämpning kunna minska 

antalet olyckor.   
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Användbarhet 

Planförslaget bidrar till att användbarheten blir oförändrad på större delen av vägnätet över 

planperioden. Användbarheten påverkas av tillståndet på de anläggningar som används av 

specifika kundgrupper, och målet över planperioden är att bevara dessa anläggningar på 

dagens nivå. Det kommer dock att ske vissa försämringar på de lägst trafikerade delarna av 

vägtyp 6, där exempelvis åtgärder i sidoområden och utbyte av skyltar kan komma att 

förskjutas över tid.  

Det finns även en ambition att höja drift- och underhållsstandarden på begränsade delar av 

cykelvägnätet för att bidra till ökad cykling. Satsningen kommer ske på delar där det är 

samhällsekonomiskt lönsamt med en standardhöjning och i vissa fall i samband med andra 

satsningar på cykelvägar, såsom förbättringar och nybyggnation. 

Miljö och hälsa 

Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar, som sjöar 

och vattendrag, artrika vägkanter, alléer med mera som finns och bidra till att de externa 

effekterna från vägtransportsystemet på miljö och hälsa ligger inom ramen för de riktlinjer 

som är angivna.  

Det finns dock en viss eftersläpning även för underhållet av miljötillgångar. Trafikverket 

kommer att systematiskt kartlägga dem med ambitionen att kunna återta en viss del av de 

brister som finns. En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett 

sådant prioriterat område. Satsningen riktar sig speciellt till att hantera invasiva arter som 

påverkar den biologiska mångfalden inom vägområdet. 

Klimat 

Inom klimatområdet satsar Trafikverket på att minska utsläppen från verksamheten, bland 

annat genom att satsa på avvattningsåtgärder på väg som bidrar till längre 

åtgärdsintervaller, krav i upphandlingar exempelvis vad gäller utsläpp från 

entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar Trafikverket även 

kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, till exempel ska klimatkalkyler 

upprättas i samband med reinvesteringar för att rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett 

klimatperspektiv. En stor del av den forskning som bedrivs syftar till att transportsystemet 

ska kunna bidra till att klimatmålen uppnås. 

Trafikverkets färjerederi släpper årligen ut cirka 33 000 ton koldioxid på de leder som ingår 

i det statliga uppdraget. I relation till transportsektorns totala utsläpp är denna del liten, 

men om Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 behöver utsläppen minska för 

färjeverksamheten på längre sikt. En satsning på cirka 1 miljard kronor under planperioden 

för att påbörja ersättning av Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna färjor och 

elektrifiering kommer att ge positiva klimateffekter. Det kommer att krävas en fortsatt 

satsning i framtiden för att nå målet, vilket behöver hanteras i kommande planrevideringar. 

Under planperioden ska i första hand dagens standard upprätthållas i hela vägsystemet. Det 

säkerställs via tydliga skötselbeskrivningar och ett mer systematiskt uppföljningsarbete. I 

framför allt storstadsområden och större tätorter finns en potential att förbättra såväl miljön 

som hälsan, genom att bidra till att minska buller och förbättra luftkvalitet. En fortsatt 

satsning på underhållet av cykelvägar, längs de statliga vägarna, som används året om för att 

bidra till ett aktivt resande kommer även prioriteras. Behovet av förbättringar gäller främst 

vintertid. Exempel på frekvent använda cykelvägar är i anslutning till storstäder och på 

universitets- och högskoleorter. Vid planering av underhållsåtgärder ska förbättrad 
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luftkvalitet och funktionaliteten på bullerreducerande egenskaper i större tätorter 

prioriteras. 

6.1.6. Samhällsekonomiska effekter 

De samhällsekonomiska beräkningarna för väg är uppdelade i tre delar: belagd väg, 

byggnadsverk och bärighetshöjande åtgärder. Effektbedömningarna för vägunderhåll 

omfattar emellertid inte hela Trafikverkets anslag för vägunderhåll. Effektbedömningar för 

att värdera underhållsinsatser i exempelvis infrasystem, vägutrustning och sidoområden 

saknas. För byggnadsverk är beräkningarna uppbyggda utifrån att en jämförelse görs mellan 

en optimal strategi ur ett livscykelperspektiv och en alternativ strategi där åtgärden förskjuts 

i tid. 

De samhällsekonomiska kalkylerna för belagd väg visar på att planförslagets åtgärder för det 

belagda vägnätet är samhällsekonomiskt lönsamt. Kalkylerna visar även att samhällsnyttan 

skulle bli högre om dagens tillstånd skulle vara oförändrat under planperioden. Det skulle 

dock inte nödvändigtvis ge lika hög avkastning per satsad krona, eftersom det främst är 

åtgärder på lägre trafikerade delar av vägnätet som tillkommer. Vidare visar kalkylerna att 

en högre reinvesteringsnivå på broar skulle ge en högre samhällsnytta, främst som en följd 

av att åtgärderna blir mer långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva. Varje ytterligare 

skattekrona som läggs på en optimal underhållsstrategi ur ett livscykelperspektiv skulle ge 

nyttor som uppgår till 1,44 kronor.35 Slutligen finns det även tidigare samhällsekonomiska 

analyser som nyttjats för de delar av bärighetsanslaget som är relaterade till BK4. De 

tidigare analyserna indikerade att en utbyggnad av hela det tidigare BK1-vägnätet skulle ge 

tillbaka 2,5 kronor per satsad skattekrona.  

6.1.7. Övriga effekter 

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna 

med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras, och ambitionen med planen är att 

kunna behålla standarden på dessa delar av vägnätet (vägtyp 1–3). Ambitionen är även att 

kunna leverera en acceptabel standard på det mer perifera vägnätet för att göra det möjligt 

att bo och leva i hela landet. Utgångspunkten är att tillståndet ska vara sådant att lätt trafik 

ska fungera även på de mest perifera delarna av vägnätet men att hastigheten kan behöva 

anpassas på vissa sträckor under delar av året. 

Det är inte bara personresorna som ska fungera i hela landet. Det är också viktigt att 

näringslivets transporter fungerar effektivt för landets möjlighet till en fortsatt utveckling 

och tillväxt och därmed för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Bärighetssatsningen 

kommer att bidra till en ökad kapacitet och robusthet i vägsystemet som en följd av att en 

allt större del av vägnätet klimatanpassas och får en högre bärighet. Det sker även en ökad 

satsning på att tunga transporter ska kunna framföras på vägnätet året runt. Ambitionen är 

att åtminstone kunna upprätthålla dagens nivå på framkomlighet, trots den påverkan 

klimatförändringarna har på vägnätet med allt fler och längre tjällossningsperioder.  

Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att väg- och järnvägssystemet ska vara 

tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar detta genom att säkerställa en viss 

funktionalitet i hela systemet. Det innebär att upprätthålla funktionaliteten på allt från det 

mest högtrafikerade nätet till gång- och cykelvägar. Det är framför allt kritiskt vintertid där 

det är viktigt med en effektiv snöröjning, speciellt vid bytespunkter i systemet, det vill säga 

stationer, busshållplatser, cykelvägar till och från stationshus och färjeterminaler med mera. 

35 Observera att detta inte är en nettonuvärdeskvot, den går alltså inte att jämföra med NNK för 
övriga teknikslag. 
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Trafikverket strävar även efter att arbeta ekonomiskt hållbart men generellt kommer 

andelen avhjälpande underhåll att öka under planperioden för att i så hög utsträckning som 

möjligt klara av att leverera den funktionalitet som efterfrågas. Ambitionen är dock att de 

allra mest akuta reinvesteringsbehoven på högtrafikerade delar av vägnätet kommer att 

omhändertas. Generellt kommer dock planen att bidra till mer kortsiktiga åtgärder som är 

mindre optimala ur ett livscykelperspektiv, med följden att behoven för vidmakthållande på 

väg successivt kommer att öka. De förväntade effekterna från digitaliseringens möjligheter 

och uppbyggnaden av en så kallad digital tvilling kommer att bidra till ett framtida 

underhåll som är mer effektivt, kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga 

upp den verksamheten och säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt 

som möjligt. 

6.1.8. Ekonomisk sammanställning 

Tabell 6 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av väg under 

perioden 2022 – 2033. 

Tabell 6 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av väg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor. 

Väg-

anläggningar 
IT 

Trafik-

ledning 
Färja Övrigt Summa Ramar 

Drift och underhåll av 
vägar,  
varav: 

Reinvestering 18 000 18 000 

Underhåll 111 500 800 112 300 

Övriga kostnader inom 
underhållsverksamheten 

7 600 7 600 

Drift 3 300 5 100 3 600 11 200 23 200 

Forskning och 
innovation 

2 300 

Bärighet och tjälsäkring 
av vägar 

18 200 

Bidrag för drift till 
enskilda vägar 

14 000 

Civil beredskap 1 400 1 400 

Totalt 197 000 

Väganläggningen 

På väganläggningar utförs reinvesteringar, det vill säga utbyten eller upprustning av 

väganläggningen där grundsyftet är att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion. 

Utöver själva produktionskostnaderna ingår även andra kostnader som kan hänföras direkt 

till den enskilda reinvesteringen, exempelvis projekteringskostnader och kostnader för 

byggledning. 

I underhåll ingår förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder samt övrig skötsel av 

anläggningen som exempelvis supportavtal, larmavtal, städning av rastplatser och 

bevakning. Till förebyggande underhållsåtgärder räknas även besiktningar och 
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tillståndsmätningar. I kostnaden ingår åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som 

beställare av underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och 

leveransuppföljning. 

Drift av väganläggningen avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i 

anläggningen som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av 

vägförbindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, tele- och 

radiokommunikation och teletransmission. Där ingår också reglering av broar. 

Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen 

(prop. 2020/21:30). Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är 

relaterad till vidmakthållande av väg omfattar åtgärder för 1,4 miljarder kronor för 

planperioden. I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, 

bemanning av beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk 

säkerhet, utbildning och övning samt beredskapsmaterial. 

It-anläggningen 

Kostnader för it-anläggningen innefattar underhåll och den operativa driften av it-

infrastrukturen för vägsystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, 

teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt 

verksamhetsutveckling. 

Trafikledning 

I kostnaden för trafikledning ingår den operativa driften av trafikledningscentraler, 

förvaltning, tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling. 

Färja 

Kostnader för färjeverksamheten innefattar drift och underhåll av färjor och färjelägen, 

räntor och amorteringar för nyinvesteringar och konverteringar.  

Övrigt 

De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt 

hänförbara till att förvalta väganläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder, 

exempelvis förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier, 

miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och 

normering av underhåll och vägnätet. 

6.2. Vidmakthållande av järnvägar 

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet som består av 

cirka 14 200 kilometer spår och cirka 11 000 spårväxlar, där cirka 84 procent av spåren är 

elektrifierade. Det finns även cirka 4 550 järnvägsbroar, 7 000 plankorsningar med 

tillhörande vägskyddsanordningar och över 500 stationer längs det statliga järnvägsnätet. 

Järnvägssystemet innefattar även elkraftsystem, tunnlar, signalställverk, it- och 

telekominfrastruktur samt system för trafik- och driftledning som kräver drift och 

underhåll. 

Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela 

järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, det vill 

säga att banorna som trafikeras idag även kan trafikeras i framtiden. Trafikverkets 

långsiktiga mål är att ur ett livscykelkostnadsperspektiv skapa rätt kombination av 

förebyggande och avhjälpande underhåll och att styra mot en ökad andel förebyggande 

underhåll. 
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Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersatta underhållet på några av de 

högst trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och 

säkerställa en hög funktionalitet för de fyra särskilt utpekade transportflödena: Västra 

stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), norra 

godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). Dessa är utvalda i 

branschsamverkan som några av Sveriges viktigaste transportflöden. 

I inriktningsunderlaget som rapporterades till regeringen beskriver Trafikverket det 

nuvarande tillståndet i anläggningen och konstaterar att järnvägsanläggningens tillstånd 

sammantaget under lång tid har försämrats. Försämringen beror på att den 

anläggningsmassa som har uppnått sin tekniska livslängd inte har kunnat återställas i 

tillräcklig takt.  

Trafikverket arbetar med att förlänga den funktionella livslängden och kan göra det genom 

att förbättra kunskapen om anläggningens nedbrytning. I kombination med exempelvis 

automatisering av tillståndsövervakning och tillståndsanalyser, kommer Trafikverket att 

kunna bli mera träffsäkert i valet mellan förebyggande åtgärder, mindre utbyten, 

reparationer och större reinvesteringar. Utbytesbehovet är dock stort inom flera teknikslag 

och ökar framför allt mot slutet av planperioden. Som exempel kan nämnas att Trafikverket 

i regeringsuppdraget om översyn av ERTMS anger att fibernätet behöver uppdateras. Det 

handlar dels om att ersätta befintlig fiber som passerat sin tekniska livslängd, dels om att 

utöka den nuvarande omfattningen. I de fall utbyte av befintlig fiber krävs i snabbare takt än 

vad utrullningen av ERTMS kräver, kan det betraktas som ett vidmakthållande. 

Under planperioden kommer järnvägssystemet att växa i och med att ett antal 

järnvägsanläggningar tas i bruk. Exempel på tillkommande anläggningar är 

Varbergstunneln (dubbelspår), Ängelholm–Maria (dubbelspår), Hallsberg–Degerön 

(dubbelspår), Värnamo–Jönköping/Nässjö och Lund (Högevall)–Flackarp. 

De tillkommande anläggningarna beräknas generera drift- och underhållskostnader på cirka 

1 miljard kronor under planperioden. De tillkommande anläggningarna påverkar dock inte 

reinvesteringsbehovet under planperioden. Däremot medför de en ökning av drift- och 

underhållskostnaderna, både för att anläggningsmassan ökar och för att nya anläggningar 

oftast medför mer komplexa tekniska lösningar med kortare livslängd. 

6.2.1. Prioriteringsprinciper 

Åtgärdsplanen för vidmakthållande av järnväg är framtagen på samhällsekonomiska 

grunder och utifrån att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. De 

prioriteringsgrunder som Trafikverket följer inom underhållsverksamheten under 

kommande planperiod utgår anläggningens användning och funktion i järnvägssystemet 

vilket reflekteras i de prioriterade transportflödena och bantyperna36. Bantyperna beskrivs i 

avsnitt 6.2.3.  

Särskilda principer vid prioritering av underhålls- och reinvesteringsåtgärder vid 

medelsbrist för järnvägssystemet är följande: 

 Grundläggande funktioner för framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet och miljö ska

säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet.

36 Trafikverket har åtta olika bantyper, varav två är olika typer av bangårdar. För en närmare 
beskrivning, se Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226. 
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 Satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och reparationer för att

öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.

Under planperioden gäller följande prioritering: 

 Fortsatt satsning på de fyra särskilt utpekade transportflödena för att öka

robustheten, med fortsatt fokus på i första hand Malmbanan men även norra

godsflödet Hallsberg–Luleå i slutet på planperioden.

 Dagens funktionalitet upprätthålls på de ytterligare tio utpekade transportflödena

samt banor i storstadsområden, banor som bildar större sammanhängande stråk

och banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. På dessa flöden

ligger fokus på att upprätthålla dagens hastighet och bärighet.

 För banor för dagliga resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga

banor kan det förekomma temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar.

Fokus ligger på nödvändigt underhåll för att säkerställa grundläggande

funktionalitet.

 För rangerbangårdar är ambitionen att upprätthålla dagens funktion i Hallsberg och

Malmö samt att återställa funktionen på Sävenäs. För övriga rangerbangårdar avser

Trafikverket att ta fram underlag inför kommande planrevidering.

 Namngivna reinvesteringar under första halvan av planperioden ska genomföras om

det inte finns särskilda skäl som talar emot. Reinvesteringar under andra halvan av

planperioden kan komma att omprioriteras.

6.2.2. Åtgärder och bedömd 

tillståndsutveckling 

Inom ramen för branschsamverkan har fjorton 

transportflöden med både person- och godstrafik 

pekats ut som viktiga. Av dessa transportflöden har de 

fyra som redovisas i figur 27 pekats ut som särskilt 

samhällsekonomiskt viktiga: 

 Luleå–Boden–Riksgränsen

 Hallsberg–Luleå

 Stockholm–Göteborg

 Stockholm–Malmö.

I de fyra prioriterade transportflödena finns banor i 

storstadsområden (bantyp 1), banor som bildar större 

sammanhängande stråk (bantyp 2) och banor med 

omfattande godstransporter och resandetrafik 

(bantyp 3). 

Den bedömda tillståndsutvecklingen till följd av 

åtgärderna på de fyra särskilt utpekade 

transportflödena och bantyp 1–6 beskrivs nedan. 

Övriga transportflöden beskrivs i underlagsrapporten 

om vidmakthållande. 

Figur 27 Prioriterade transportflöden 
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Luleå–Boden–Riksgränsen 

I dag finns ett eftersatt underhåll längs stora delar av sträckan. Mellan Gällivare och Kiruna 

trafikeras anläggningen med en trafiklast som högre än vad den en gång dimensionerades 

för, vilket riskerar att påverka banans robusthet och kapacitet då nedbrytningen av 

anläggningen sker betydligt snabbare än beräknat. Kontaktledningsstolparna är idag cirka 

100 år gamla och kontaktledningshängverket cirka 25 år, och det finns ett stort behov av 

upprustning. 

De satsningar som planeras under planperioden är spår- och växelbyten på Malmbanan, 

sträckorna Boden–Harrträsk och Gällivare–Råtsi, samt kontaktledningsupprustning på 

sträckorna Boden–Murjek och Murjek–Gällivare. Även vilt- och renstängsel samt 

bergunderhåll i bergskärningar är planerade. Broarna på Malmbanan belastas med en 

trafiklast som är högre än vad de en gång dimensionerades för. Nya beräkningar visar dock 

att de klarar dagens trafiklaster. Ett tiotal broar kommer att bytas ut och ett antal 

förstärkningsåtgärder kommer att utföras på befintliga broar under perioden. Mycket av 

reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av ERTMS. 

Hallsberg–Luleå 

Underhållet av banöverbyggnaden är eftersatt, vilket medför försämrad robusthet och 

inskränkningar i trafiken. Åtgärdsbehovet är också stort för elsystemet på Stambanan 

genom Övre Norrland. Det förekommer driftstörningar och ett betydande antal fel och 

merförseningar37 är orsakade av elsystemet. 

De satsningar som planeras under planperioden är kontaktledningsupprustning på 

sträckorna Hallsberg–Frövi, Långsele–Vännäs och Bräcke–Långsele samt underhåll av 

bergskärningar och riktade spårväxelbyten. Förutom underhåll kommer ett antal av broarna 

på sträckan att bytas ut för att dagens funktion och robusthet ska vara oförändrad. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, vilket planeras ske efter denna planperiod. Den åldrande signalanläggningen och 

eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en ökad risk för driftstörningar under 

den andra halvan av perioden. 

Stockholm–Göteborg 

Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas 

utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister kring Göteborgs 

närområde när det gäller spår och växlar.  

De satsningar som planeras under planperioden är riktade spårväxelbyten som genomförs 

på flera områden längs transportflödet samt kontaktledningsupprustning mellan 

Falköping–Olskroken, Järna–Sköldinge och Hallsberg–Sköldinge samt bergrensning och 

förstärkning i bergskärningar. Station Stockholms södra har ett stort reinvesteringsbehov 

inom byggnadsverk, där åtgärder på stationen och anslutande tunnlar planeras. De många 

planerade och prioriterade åtgärderna längs flödet medför att det finns en risk att det kan bli 

svårt att få tillräckligt mycket tider i spår för utförande utan att kapaciteten påverkas i allt 

för stor omfattning. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, som förväntas starta på sträckan under senare delen av planperioden. Den 

37 Merförseningar är förseningar över toleransnivåerna 5 minuter för persontrafik och 15 minuter 
för godstrafik. 
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åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en 

ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden. 

Stockholm–Malmö 

Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas 

utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister som kan påverka 

robustheten. De reinvesteringar som har gjorts och som kommer att genomföras under 

planperioden för spår och spårväxlar har inriktningen att säkerställa den långsiktiga 

funktionaliteten och robustheten. 

De satsningar som görs under planperioden på det utpekade transportflödet, är exempelvis 

kontaktledningsupprustning Älmhult–Hässleholm och Katrineholm–Åby–Mjölby; ett antal 

broar kommer att bytas ut eller byggas om, och dessutom utförs bergunderhåll, såsom 

bergrensning och förstärkning i bergskärningar. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, som förväntas starta på sträckan under andra halvan av planperioden. Den 

åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en 

ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden. 

6.2.3. Effekt per bantyp 

Järnvägen är indelad i åtta bantyper där bantyp 7 och 8 är någon form av bangårdar. Övriga 

sex bantyper redovisas i tabell 7. Tillståndet på bantyperna är varierande men det som gäller 

för alla bantyper är att genom en mix av basunderhåll, förstärkt underhåll och 

reinvesteringar kommer ambitionen vara att kunna tillhandahålla en grundläggande 

funktionalitet (framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, miljö) i järnvägssystemet. 

Tabell 7 Redovisning av längden respektive andelen för trafikverkets bantyper, exklusive rangerbangårdar och övriga 
bangårdar. 

Bantyp Benämning av bantyp Längd (spår-km) Procent 

1 Banor i storstadsområden 1 405 10 

2 Banor som bildar större sammanhängande stråk 4 313 30 

3 
Banor med omfattande godstransporter och 
resandetrafik  

4 534 31 

4 Banor för dagliga resor och arbetspendling 2 020 14 

5 Övriga för näringslivet viktiga banor 1 463 10 

6 Banor med ringa eller ingen trafik 311 2 

De bantyper som ingår i något av de fyra särskilt utpekade transportflödena kommer under 

planperioden att få ett förbättrat tekniskt tillstånd vilket bidrar till en generellt sett 

förbättrad robusthet. Detta sker genom satsningar för att återställa det eftersatta 

underhållet och fortsätta ta hand om resterande anläggning som uppnår sin livslängd under 

perioden. Många banor som tillhör bantyp 1–3 ingår i dessa flöden, där de stora delarna 

återfinns inom bantyp 2 och 3. Övriga banor inom bantyp 1–3 kommer att tas om hand 

genom en mix av reinvesteringar och förstärkt underhåll för att banornas robusthet och 

punktlighet ska förbli oförändrad. Under slutet av planperioden kommer en större del av 

anläggningen att uppnå sin tekniska livslängd än vad som kan omhändertas, och det 
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kommer att finnas viss risk för kortvariga driftstörningar. Tillståndet förväntas vara bättre 

eller oförändrat efter planperioden.   

För bantyp 4 och 5 och för bangårdar är tillståndet varierande. Vissa banor är i relativt bra 

skick, medan andra har hastighets- och bärighetsnedsättningar eller risk för sådana. Vissa 

av hastighetsnedsättningarna kommer att kunna åtgärdas i början av planperioden. 

Majoriteten av de reinvesteringar som görs under perioden kommer dock att ha 

inriktningen att säkerställa funktionaliteten på omledningsbanor för att upprätthålla 

redundansen i järnvägssystemet. Grundläggande funktionalitet kommer att säkerställas 

genom att så långt det är möjligt satsa på avhjälpande underhåll och förstärkt underhåll 

med syfte att förlänga livslängden på äldre delar av anläggningen. 

Nedan följer en redovisning av förslagets effekter per bantyp. Bedömningen är att bantyp 1–

3 kommer att få ett förbättrat tillstånd under planperioden. Bantyp 4 och 5 kommer att få 

ett försämrat tekniskt tillstånd med följd att risken för temporära effekter på trafiken ökar 

på vissa banor. För bantyp 6 kan inte grundläggande funktionalitet säkerställas, men för 

tillfället trafikeras inte dessa banor. 

Bantyp 1 – Banor i storstadsområden. De flesta banorna i storstadsområdena är redan 

i början av planperioden i relativt bra skick. För de delar av bantypen som ingår i de fyra 

särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten. 

För de delar av bantyp 1 som ingår i de övriga tio utpekade transportflödena kommer 

Trafikverket att verka för att upprätthålla funktionaliteten.  

Bantyp 2 – Banor som bildar större sammanhängande stråk. De flesta banorna är 

redan i början av planperioden i relativt bra skick. För de banor som ingår i de fyra särskilt 

utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten genom 

omfattande utbyten, vilket bidrar till en ökad robusthet och punktlighet. För övriga delar av 

bantyp 2 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att verka för att 

upprätthålla statusen, och under perioden 2026–2033 kommer fokus att vara att minska 

risken för störningar i trafiken och därmed kunna bibehålla den funktionaliteten. 

Bantyp 3 – Banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. Flera 

banor har i början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. För de banor inom bantyp 

3 som ingår i de fyra särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att satsa på att 

återställa tillståndet och därmed öka robustheten.  

För övriga delar av bantyp 3 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att 

verka för att bibehålla funktionaliteten och under senare delen av perioden kommer fokus 

att vara på att omhänderta eventuella risker för påverkan på trafiken. Under senare delen av 

planperioden finns risk för en mindre påverkan på trafiken på övriga banor av bantyp 3, 

eftersom en allt större andel av anläggningsmassan börjar uppnå sin tekniska livslängd. 

Bantyp 4 – Banor för dagliga resor och arbetspendling. Många av banorna har i 

början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar på 

omledningsbanor är inriktningen att satsa på förebyggande underhåll i form av mindre 

utbyten och reparationer och avhjälpande underhåll för att öka anläggningens livslängd och 

skjuta större åtgärder på framtiden. Förväntade effekter är att robustheten försämras och 

det finns en ökad risk för påverkan på trafiken och temporära hastighets- eller 

bärighetsnedsättningar, framför allt på de mest lågtrafikerade banorna.  

Bantyp 5 – Övriga för näringslivet viktiga banor. De flesta banorna har i början av 

planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar är inriktningen 

att vårda banorna och satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och 
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reparationer för att öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet. 

Förväntade effekter är att robustheten försämras, och det finns en ökad risk för påverkan på 

trafiken och temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar på vissa av de mest 

lågtrafikerade banorna.  

Bantyp 6 – Banor med ringa eller ingen trafik. Banor med ringa eller ingen trafik 

prioriteras inte om inga särskilda skäl föreligger, eftersom de i princip är otrafikerade delar 

av anläggningen. En ökad risk finns för temporära hastighetsnedsättningar på de mest 

lågtrafikerade banorna. 

Bantyp 7 – Rangerbangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort 

eftersatt underhåll. Ambitionen är att upprätthålla dagens funktion på Hallsberg och Malmö 

samt att återställa funktionen på Sävenäs (en upprustning ingår som en 

reinvesteringsåtgärd i planförslaget). För övriga rangerbangårdar avser Trafikverket att ta 

fram en utredning som underlag för kommande planrevidering.  

Bantyp 8 – Övriga bangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort 

eftersatt underhåll och här kommer grundläggande funktionalitet att upprätthållas.  

6.2.4. Namngivna reinvesteringar 

Merparten av de planerade reinvesteringarna, cirka 90 procent, uppgår till strax under 

100 miljoner kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns 

en mer fullständig reinvesteringsplan.38 I tabell 8 redovisas större planerade reinvesteringar 

med en bedömd kostnad på över 300 miljoner kronor. Reinvesteringar i tabell 8 som är 

angivna under planperiodens andra hälft är preliminära och kan komma att omprioriteras.  

38 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081. 
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Tabell 8 Större (> 300 miljoner kronor) namngivna reinvesteringar på järnväg. 

Stråk Reinvestering 2022-
2025 

2026-
2029 

2030-
2033 

Bohusbanan Uddevalla–Strömstad Kontaktledning X X 

Dalabanan 
Uppsala–Sala–
Avesta/Krylbo 

Spår- och växelbyte X X 

Dalabanan Uppsala–Avesta/Krylbo Kontaktledning X X 

Dalabanan Siljansbanan Kontaktledning X X 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Hallsberg–Frövi Kontaktledning X X 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Örebro–Frövi Spår- och växelbyte X 

Göteborg Sävenäs Rangerbangård X X 

Jönköpingsbanan Falköping–Nässjö Kontaktledning X X 

Kust till kustbanan Hillared–Hestra Spår- och växelbyte X X 

Malmbanan Boden–Harrträsk Spår- och växelbyte X 

Malmbanan Gällivare–Råtsi Spår- och växelbyte X 

Malmbanan 
Boden–Murjek, 
Murjek–Gällivare, 

Kontaktledning X X 

Mälarbanan Västerås–Kungsängen Signalställverk X X 

Mälarbanan 
Frövi–Köping, 

Hovsta–Jädersbruk 
Signalställverk X X 

Mälarbanan 
Tillberga–Jädersbruk, 

Eskilstuna–Kolbäck 
Spår- och växelbyte X X 

Norge/Vänerbanan 
med Nordlänken 

Åmål–Mellerud Spår- och växelbyte X 

Norge/Vänerbanan 
med Nordlänken 

Åmål–Kil Kontaktledning X 

Piteåbanan, 
Skelleftebanan 

Piteå- och Skelleftebanan Spårbyte X 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Kontaktledning X X 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Vännäs–Boden S Kontaktledning X 

Stambanan  genom 
Övre Norrland 

Bräcke–Långsele Kontaktledning X X 

Stångådals- och 
Tjustbanorna 

Linköping–Västervik, 
Bjärka-Säby–Rimforsa 

Radioblockerings-
system 

X X 

Södra stambanan Katrineholm–Åby–Mjölby Kontaktledning X X 

Södra stambanan Älmhult–Hässleholm Kontaktledning X 

Värmlandsbanan Laxå–Kil Spår- och växelbyte X 

Västra stambanan Alingsås–Olskroken Kontaktledning X X 

Västra stambanan Falköping–Alingsås Kontaktledning X X 

Västra stambanan Järna–Sköldinge Kontaktledning X X 

Västra stambanan Hallsberg–Sköldinge Kontaktledning X 

Ådalsbanan Västeraspby–-Långsele Spårbyte X 

Älvsborgsbanan 
Vänersborg Trollhätte 
kanal 

Brobyte X 

i 
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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-

kvalitet 
Bantyp 1 Bantyp 2 Bantyp 3 Bantyp 4 Bantyp 5 Bantyp 6 

Robusthet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Sämre 
Något 
sämre 

Kapacitet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Något 
sämre 

Oförändrad 

Punktlighet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Något 
sämre 

Oförändrad 

Trafiksäkerhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Användbarhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 
sämre 

Oförändrad 

Miljö och 
hälsa 

Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Klimat 

Notering: Klimateffekter är inte lämpliga att fördela över bantyper och geografi 

Robusthet 

Planperioden innehåller satsningar på de fyra särskilt utpekade transportflödena, vilka 

främst ingår i bantyp 1–3. Ambitionen är att återställa banorna till beslutad standard med 

en fortsatt satsning på Malmbanan och Luleå–Hallsberg under andra delen av 

planperioden. Sammantaget ska satsningarna bidra till en förbättrad robusthet med mindre 

risk för störningar. För de banor inom typ 1–3 som inte ingår i något av de särskilt utpekade 

flödena kommer nuvarande robusthet att kunna upprätthållas under planperioden. 

Inriktningen i planen innebär att lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 kan få en 

försämrad robusthet med temporära nedsättningar i funktionaliteten som en följd av en 

försämrad tillståndsutveckling. Bantyp 6 består i princip av otrafikerade banor som inte 

kommer att prioriteras, och i princip samtliga av dessa banor kommer att få en något 

försämrad robusthet under perioden. 
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Kapacitet 

Trafikverket har i dagsläget inte några hastighetsnedsättningar på de stora flödena, men det 

finns vissa risker för nedsättningar på ett antal banor inom bantyp 3. Ambitionen är att 

under planperioden återställa det eftersatta underhållet på de fyra särskilt utpekade 

transportflödena med minskade risker för kapacitetsstörningar som följd. För de banor i 

bantyp 1–3 som inte ingår i något av de särskild utpekade flödena kommer nuvarande 

kapacitet att vara oförändrad under planperioden. 

Det är framför allt satsningar på teknikområdet Bana som påverkar kapaciteten. Dock kan 

kapaciteten under delar av planperioden påverkas negativt eftersom banarbeten kommer att 

kräva tider i spår, vilket påverkar kapaciteten. 

Banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd, vilket kan leda till 

försämrad kapacitet med temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar. När det gäller 

bantyp 6 är trafiken ringa eller obefintlig. 

Punktlighet 

Den sammantagna effekten på punktlighet på Trafikverkets alla banor är störst på de flöden 

som har mest trafik. Ambitionen är att de mest trafikerade banorna totalt sett ska få en 

oförändrad eller förbättrad punktlighet under planperioden. Under planperioden bedöms 

vidmakthållandet av järnvägen bidra till att öka punktligheten främst på Södra stambanan 

och Västra stambanan samt på sträckorna Luleå–Boden–Riksgränsen och Hallsberg–Luleå. 

Lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd under 

andra halvan av planperioden, vilket kan leda till försämrad punktlighet under vissa 

perioder. 

Trafiksäkerhet 

Trafikverket ska upprätthålla den redan idag mycket höga säkerhetsnivån och sträva efter 

att skapa förutsättningar för en ännu högre säkerhet för resenärer, lokförare, personal och 

entreprenörer. Trafikverket kommer att fortsätta att prioritera säkerheten på järnvägen. 

Underhållsåtgärder som är säkerhetsrelaterade prioriteras därmed mycket högt och 

förstärkt underhåll ska genomföras där det är nödvändigt. För att kunna säkerställa 

säkerheten kan Trafikverket i väntan på nödvändiga utbyten i vissa fall behöva sänka 

hastigheten och därmed tillfälligt försämra järnvägsnätets kapacitet. 

Användbarhet 

Satsningarna på de särskilt utpekade transportflödena bidrar till att användbarheten 

förbättras eftersom ökad punktlighet och robusthet ger en förbättrad tillgänglighet. På 

övriga sträckor är ambitionen att kunna behålla dagens nivå. Det gäller exempelvis även 

tillgänglighet inom stationsområden med tillhörande ytor för alla användare och en god 

trafikinformation. 

Miljö och hälsa 

Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar som finns. 

En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett prioriterat område. 

Satsningen riktar sig speciellt mot att hantera invasiva arter som påverkar bankroppen och 

den biologiska mångfalden. 

Inom klimatområdet satsar Trafikverket även på att minska utsläppen från 

underhållsverksamheten bland annat genom att i upphandlingar ställa krav på exempelvis 

utsläpp från entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar 
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Trafikverket även kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, 

konstruktionstyp och hur arbetet utförs. 

6.2.6. Samhällsekonomiska effekter 

Analysen av vidmakthållande av järnvägsanläggningen utgår ifrån reinvesteringars effekter 

på utökat underhåll och förseningar för resenärer. Reinvesteringar utgörs av åtgärder som 

ersätter delar av anläggningen som passerat sin tekniska livslängd. Effekterna uppstår av att 

en äldre anläggning kräver ett utökat underhåll som är mer kostsamt och att felfrekvensen 

är högre och bidrar till en sämre punktlighet. 

Analyserna av de samhällsekonomiska effekterna av vidmakthållande på järnväg visar att 

det vore samhällsekonomiskt effektivt att utföra mer reinvesteringar än vad Trafikverket 

kan prioritera i den gällande planen. Planförslaget är samhällsekonomiskt lönsamt 

(NNKi=0,7) jämfört med den gällande planen men en utökning av anslaget så att det 

eftersatta underhållet hålls på samma nivå som idag skulle bidra till en högre 

samhällsekonomisk lönsamhet (NNKi=1,0) i jämförelse med den gällande planen. 

6.2.7. Övriga effekter 

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna 

med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras. Målet är att ta hand om 

reinvesteringsbehoven på de allra viktigaste person- och godsbanorna i så stor utsträckning 

som möjligt och samtidigt upprätthålla funktionaliteten på de övriga banor som branschen 

prioriterar. Den ökade robustheten som återställandet ger bidrar till att mindre trafikerade 

delar kan få temporära trafikala nedsättningar. Bedömningen är dock att planen totalt sett 

kommer att bidra till en robustare och mer tillgänglig och punktlig järnväg ur såväl 

persontrafikens som godstrafikens perspektiv.  

En större andel av järnvägsanläggningen kommer att ha uppnått sin tekniska livslängd vid 

planperiodens utgång jämfört med nuläget, och framförallt sker denna utveckling under 

andra delen av planperioden. Trafikverket bedömer att större effekter för trafiken kan 

undvikas genom livslängdsförlängande åtgärder i form av förstärkt underhåll i vissa lägen 

och mer avhjälpande underhåll i andra lägen. Det innebär att även behoven för 

vidmakthållandet av järnvägsanläggningen kommer att öka i framtiden. De högst 

trafikerade person- och godsstråken, som är kritiska för Sveriges tillväxt och utveckling, 

kommer dock att ha en förbättrad status vid planperiodens utgång. 

Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att järnvägssystemet ska vara 

tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar att bidra till detta genom att säkerställa en 

viss funktionalitet i hela systemet. Det är framför allt kritiskt att se till att stationsmiljöer 

fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv och att snöröjningen är effektiv. 

Som redan framhållits på vägsidan kommer digitaliseringens möjligheter och uppbyggnaden 

av en digital tvilling även att bidra till ett framtida järnvägsunderhåll som är mer effektivt, 

kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga upp den verksamheten och 

säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt som möjligt. 
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6.2.8. Ekonomisk sammanställning järnväg 

Tabell 10 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av järnväg under 

perioden 2022 – 2033. 

Tabell 10 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av järnväg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor. 

Järnvägs-
anlägg-
ningar 

IT 
Trafik-
ledning 

Trafik-
planering 

Övrigt Summa Ramar 
Ban-
avg. 

Drift och 
underhåll av 
järnvägar, 
varav: 

Reinvestering 49 000 49 000 

Underhåll 95 000 1 300 96 300 

Övriga 
kostnader 
inom 
underhålls-
verksamheten 

10 300 10 300 

Drift 3 600 9 000 16 800 4 000 33 400 

Forskning och 
innovation 

1 300 

Civil 
beredskap 

1 600 1 600 

Totalt 191 900 165 000 26 900 

Järnvägsanläggningen 

Reinvesteringar avser större utbyten av anläggningskomponenter där grundsyftet är att 

återställa anläggningens funktion. Syftet med utbyten är inte att tillföra någon 

standardhöjande funktion, även om det emellanåt kan bli följden av att utrustning och 

material förnyas. I en reinvestering ingår samtliga kostnader som direkt kan hänföras till 

anskaffningen. Det innebär att utöver själva produktionskostnaden ingår även kostnader för 

projektering och byggledning, i den mån de kan hänföras direkt till den enskilda 

reinvesteringen. 

I underhåll ingår avhjälpande och förebyggande underhåll samt miljöåtgärder. Det 

avhjälpande underhållet är i första hand akut felavhjälpande, åtgärdande av 

besiktningsanmärkningar och skador samt vintertjänster. Det förebyggande underhållet 

genomförs för att minska risken för fel eller försämring av anläggningens funktion. Exempel 

på förebyggande underhåll är spårlägesmätningar, spårriktning och mindre slipersbyten. 

Till förebyggande underhållsåtgärder räknas också besiktningar och tillståndsmätningar. I 

kostnaden ingår även åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som beställare av 

underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och 

leveransuppföljning. 

I drift av anläggningen ingår tekniska, administrativa och styrande åtgärder som inte är 

underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av tåglägen. I kostnaden ingår exempelvis 
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elkostnader för att driva järnvägsanläggningen (i huvudsak växelvärme, signalsystem och 

bangårdsbelysning), tele- och radiokommunikation samt teletransmission. 

Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen. 

Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är relaterad till 

vidmakthållande av järnväg omfattar åtgärder för 1,6 miljarder kronor under planperioden. 

I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, bemanning av 

beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet, 

utbildning och övning samt beredskapsmaterial. 

It-anläggningen 

I kostnaden ingår underhåll och den operativa driften av it-infrastrukturen för 

järnvägssystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen, 

kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt 

verksamhetsutveckling.  

Trafikledning 

I kostnaden ingår trafikledning som är den operativa driften av trafikcentraler, övervakning 

av anläggningen och avrop av akut underhåll, förvaltning, tillhandahållandet av öppna data 

samt verksamhetsutveckling. 

Planering 

I kostnaden för planering ingår att samla in och utvärdera behov av transporter, skapa och 

beskriva förutsättningar för planering av trafik och tilldela kapacitet. Dessutom ingår även 

att reglera och följa upp trafik samt viss verksamhetsutveckling. 

Övrigt 

I övriga kostnader för underhållsverksamheten ingår förvaltning av informationssystem, 

analyser och prioriteringar, strategier, miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt 

utveckling, standardisering och normering av underhåll och järnvägsnätet. Även 

kvalitetsavgifter ingår i övriga kostnader. 

Intäkter från banavgifter 

Banavgifter tas ut med stöd i järnvägslagen (2004:519) och ska bidra till att finansiera 

vidmakthållandet av järnvägen. De ska minst motsvara järnvägens marginalkostnader för 

drift, underhåll och reinvesteringar. Trafikverket har låtit ta fram nya skattningar av 

marginalkostnaderna (ASEK 7.0), och beräknat vilka intäkter en tillämpning av dessa skulle 

generera utifrån gällande trafikprognoser. Med dessa förutsättningar kommer banavgifterna 

att generera cirka 26,9 miljarder kronor under tolvårsperioden. Beloppet inkluderar intäkter 

från bokningsavgifter och kringtjänster.  
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7 Utveckling 

Kapitlet inleds med en sammanställning av hur Trafikverket har fördelat medlen mellan de 

olika områden som redovisas i separata avsnitt. Fördelning inom respektive område 

redovisas i  respektive avsnitt. 

Enligt direktivet ska 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av 

detta bedömer regeringen att cirka 42 miljarder kronor ska gå till den preliminära ramen för 

länsplanerna. Kvar av den tillgängliga ramen för nationell plan är därmed 395 miljarder 

kronor. Tabell 11 sammanfattar Trafikverkets förslag till fördelning av medel inom denna 

ram. 

Tabell 11 Fördelning av medel inom utvecklingsramen. Miljarder kronor, avrundat.  

Post Kostnad 

Namngivna investeringar 141 

Etapper av nya stambanor 104 

ERTMS 31 

Övriga järnvägstekniksystem 13 

Trimnings- och miljöåtgärder 42 

Stadsmiljöavtal 9 

Forskning och innovation 5 

Planering och myndighetsutövning 17 

Räntor, bidrag med mera 33 

Summa 395 

Notering: Namngivna investeringar är exklusive nya stambanor, ERTMS och järnvägstekniksystem. 

Den föreslagna ramen för namngivna investeringar baseras på uppdaterade 

anläggningskostnader för befintliga objekt och de nya kandidater som Trafikverket föreslår. 

Som beskrivits i avsnitt 1.2 behöver flera objekt skjutas framåt i tiden eller minskas i 

omfattning för att möjliggöra genomförande av gällande plan samt de satsningar som anges 

i direktivet respektive beskrivs nedan. Dessa senareläggningar och besparingar beskrivs 

närmare i avsnitt 7.3. Vid valet av vilka objekt som ska senareläggas eller minskas i 

omfattning har flera olika faktorer beaktats. Viktiga faktorer i värderingen har varit var 

projekten ligger i planeringsprocessen och att många relativt omogna projekt i nuvarande 

plan fått ökade kostnader, bland annat till följd av förändrad omfattning. 

Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för 

sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart för 

sträckan inom ramen för nästkommande infrastrukturplan (I2021/02073). Trafikverket 

bedömer att 3 miljarder kronor är en väl avvägd avsättning för påbörjandet av den 

kvarvarande etappen, med hänsyn till genomförda byggstarter och pågående 

planläggningsarbete längs Norrbotniabanan samt förutsättningarna i övrigt. Beloppet ingår 

i kostnaden för namngivna investeringar.  

I direktivet anges att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar på de nya 

stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor. Eftersom 
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förutsättningar i dagsläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås har senareläggning av delar av genomförandet av nya stambanor och 

därmed omfördelning av medel under planperioden varit nödvändiga. Trafikverket föreslår 

därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under planperioden.  

Trafikverket föreslår i avsnitt 7.8 objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser 

till berörda länsstyrelser. Det gäller etapper av Norrbotniabanan och av nya stambanor för 

höghastighetståg.  

ERTMS är den stora satsningen i planförslaget på att modernisera och digitalisera 

järnvägen, och de 31 miljarder kronor Trafikverket föreslår bygger på den nya 

utrullningsplanen som omfattar hela järnvägsnätet exklusive Inlandsbanan, Peberholmen 

och vissa pilotbanor. Den föreslagna planeringsramen avser den markbaserade delen av 

järnvägssystemet och inkluderar utveckling av den delen med cirka 5 miljarder kronor, 

baserat på bästa tillgängliga kunskap. För att rymmas inom utvecklingsanslagets ram 

föreslås en något långsammare utrullningsplan jämfört med vad som beskrevs i 

utgångspunkterna i avsnitt 1.2, vilket minskar belastningen med drygt 9 miljarder kronor 

under planperioden. Den föreslagna utrullningsplanen innebär att ERTMS planeras vara 

färdigutbyggt 2040–2045. Motiv och konsekvenser redovisas i avsnitt 7.9. 

Införandet av ERTMS är beroende av andra systemövergripande investeringar såsom fiber- 

och radiokommunikation samt krypteringsnycklar för säkerhet i kommunikationen. Dessa 

åtgärder har Trafikverket prioriterat med utgångspunkt i de behov som utrullningen av 

ERTMS ger, och de beskrivs i avsnitt 7.9. Den totala kostnaden för fortsatt utbyggnad av 

dessa järnvägstekniksystem under planperioden är 13 miljarder kronor.  

När det gäller trimnings- och miljöåtgärder föreslår Trafikverket en ram på cirka 

42 miljarder kronor, vilket är en ökning med nära 5 miljarder kronor jämfört med gällande 

plan. I detta ingår avsättningar till särskilda trafiksäkerhets-, cykel- och näringslivspotter. 

Även om detta är en ökning jämfört med gällande plan är det ändå avsevärt mindre än de 

behov som Trafikverket beräknade i inriktningsplaneringen. Eftersom dessa åtgärder ofta är 

effektiva och ligger i linje med fyrstegsprincipen hade det varit önskvärt att kunna avsätta en 

större ram, men Trafikverket bedömer att planeringsförutsättningarna inte medger det. I 

avsnitt 7.1 utvecklas den föreslagna satsningen närmare, inklusive fördelningen mellan 

åtgärdsområden och vissa potter. 

Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en 

mer hållbar stadsutveckling och som fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av 

energieffektiva lösningar. Trafikverket avser att utvärdera avtalen inför en kommande 

planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för hur den fortsatta satsningen och 

utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 2030. Utifrån detta föreslår 

Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030 – totalt 

9 miljarder kronor under planperioden. 

Resurserna till forskning och innovation föreslås vara oförändrade, det vill säga 

4,9 miljarder kronor, vilket svarar mot de behov Trafikverket redovisade i 

inriktningsplaneringen. Till detta kommer 3,6 miljarder kronor från 

vidmakthållandeanslaget. 

Trafikverket arbetar kontinuerligt med innovation i utvecklingen av 

transportinfrastrukturen. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet, en plan för 

fortsatt elektrifiering och förslag på fyra objekt som bedöms som lämpliga för innovativa 

lösningar redovisas i avsnitt 7.5. 
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För såväl planering och myndighetsutövning som räntor, amortering och bidrag föreslås så 

realistiska ramar som möjligt. 

7.1. Trimnings- och miljöåtgärder 

Trimnings- och miljöåtgärder delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, trafiksäkerhet 

och miljö. Syftet är att med mindre (upp till 100 miljoner kronor) och effektiva åtgärder 

utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Planering och prioritering görs i 

Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, vilket ger en värdefull flexibilitet i 

genomförandet av åtgärderna. 

I tabell 12 sammanfattas Trafikverkets förslag på fördelning inom trimnings- och 

miljöåtgärder och innehållet inom de preciserade åtgärdsområdena under planperioden 

beskrivs. Mer information finns i underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.39 

7.1.1. Trafikverkets förslag 

Tabell 12 Förslag till ram för respektive åtgärdsområde samt förslag till indikativ ram för respektive preciserat 
åtgärdsområde för trimnings- och miljöåtgärder 2022–2033. Miljoner kronor. 

Åtgärdsområden 
Indikativ ram 

2022–2033 

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet, 
varav: 

16 900 

Kapacitet och kvalitet (inkl. näringslivspott) 10 800 

Kollektivtrafik 2 600 

Ökad och säker cykling 1 700 

Klimatanpassning 1 100 

It-infrastruktur 700 

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet 12 000 

Miljöåtgärder, 
varav: 

13 100 

Buller och vibrationer 2 500 

Landskap 4 700 

Vatten 2 000 

Förorenade områden 3 900 

Totalt, indikativ ram 42 000 

Inom trimnings- och miljöåtgärder har avvägningar gjorts mellan och inom de olika 

åtgärdsområdena. Trafikverkets förslag till indikativ fördelning är gjort för att på bästa sätt 

möta de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmålen samt bidra till att utveckla 

transportsystemets funktion. 

39 Trafikverket (2021). Trimnings- och miljöåtgärder – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan 

för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:188. 
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7.1.2. Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet 

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet är åtgärder som syftar till att förbättra 

tillgänglighet, användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och 

godstransporter på vägar, järnvägar och i farleder. Åtgärderna har störst effekt och betydelse 

för det transportpolitiska funktionsmålet, men de har i många fall även effekter på 

hänsynsmålen inklusive klimatmålen. Åtgärdsområdet delas in i följande fem preciserade 

åtgärdsområden: kapacitet och kvalitet, kollektivtrafik, ökad och säker cykling, 

klimatanpassning järnväg samt it-infrastruktur. 

Inom kapacitet och kvalitet syftar åtgärderna till att åtgärda brister på vägar, järnvägar och 

farleder när det gäller kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Den indikativa 

ramen för kapacitet och kvalitet uppgår till cirka 30 procent av det uppskattade behovet. Av 

detta behov bedöms cirka 70 procent utgöra åtgärder som främjar godstransporter. 

Förslaget till indikativ ram innebär att det behövs hårda prioriteringar mellan de enskilda 

åtgärderna. Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av 

godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg. I 

förslaget ingår också Trafikverkets elektrifieringsprogram (se avsnitt 7.5.2). Åtgärder för att 

möjliggöra längre fordonsekipage för godstransporter på väg skulle skapa stora 

samhällsnyttor i form av stärkt konkurrenskraft för näringslivet, minskade utsläpp, slitage 

och olyckor till marginella kostnader. För detta krävs dock först en förordningsändring. 

Förslaget innebär att kvaliteten, kapaciteten och robustheten i transportinfrastrukturen 

fortsatt kan stärkas för att bidra till att ge näringslivet förutsättningar för tillväxt och 

utveckling, inte minst när det gäller järnväg och sjöfart. Flertalet åtgärder visar god 

samhällsekonomisk lönsamhet. 

I förslaget ingår näringslivspotten där Trafikverket har bedömt att nuvarande inriktning 

bidrar till effektiva intermodala transportlösningar. Det handlar om att tillsammans med 

näringslivet identifiera åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen som är motiverade av 

näringslivets behov, exempelvis effektivisering av anslutningar till terminaler för omlastning 

av gods. När det gäller medelstilldelningen konstaterar Trafikverket att nuvarande 

omfattning ligger i paritet med behoven, eftersom det hittills inte har uppstått någon 

situation där näringslivspotten inte kunnat finansiera åtgärder som näringslivet prioriterat. 

Trafikverket föreslår därför att inriktningen och omfattningen på 1,2 miljarder kronor i 

näringslivspotten lämnas oförändrad. 

Den indikativa ramen för kollektivtrafik uppgår till närmare 55 procent av det uppskattade 

behovet. Under de senaste åren har Trafikverket tillgänglighetsanpassat busshållplatser och 

stationer utmed hela det statliga väg- och järnvägsnätet. Trots dessa satsningar återstår 

fortfarande många hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna resa med 

kollektivtrafiken. Av den anledningen kommer fokus även fortsättningsvis att ligga på att 

anpassa busshållplatser längs det nationella stamvägnätet och järnvägsstationer för 

personer med funktionsnedsättning, samt att förbättra möjligheterna för arbetspendling 

både i tätorter och i gles- och landsbygder.  

Förslaget innebär bland annat att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan stärkas och 

därigenom bidra till förbättringar av människors hälsa och miljö. Ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv är kollektivtrafiken särskilt viktig för vissa åldersgrupper, vissa 

socioekonomiska grupper, personer med funktionsnedsättning och boende på landsbygden. 

En samlad effektbedömning har gjorts för åtgärden busskörfält som visar positiva effekter 

vid höga resenärsflöden och stor överflyttning till kollektivt resande. 
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Regeringen har i direktivet angett att Trafikverket inom ramen för trimnings- och 

miljöåtgärder bör föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. De största 

behoven i det statliga vägnätet bedöms finnas längs de regionala vägarna. Det är även här 

som potentialen för ökad cykling bedöms vara störst. Längs det nationella stamvägnätet 

finns fortsatt behov av att skapa goda förutsättningar för barns resor till och från skola, 

pendling till arbete och studier samt resor till andra viktiga målpunkter som närservice och 

fritidsaktiviteter. Trafikverket föreslår därför en ökad satsning på området genom 

cykelpotten. Det uppskattade åtgärdsbehovet för ökad och säker cykling (cykelpotten) är 

inte möjligt att ange eftersom behovet på de regionala vägarna inte har sammanställts. 

Åtgärderna inom ökad och säker cykling kan också bidra till att stärka de socioekonomiskt 

svaga områdenas möjlighet till en ökad vardagsmobilitet. Den samhällsekonomiska nyttan 

är beroende av en mängd parametrar såsom antal cyklister, hastighet på vägen, geografisk 

plats med mera. 

För att främja ökad och säker cykling i hela landet föreslår Trafikverket att det under 

perioden 2022–2027 avsätts 600 miljoner kronor till samfinansiering av länsplanernas 

renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga 

allmänna vägar. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad i 

länsplanen. Trafikverket föreslår att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till 

de regionala planerna utifrån cykelåtgärder i beslutade länsplaner. Trafikverket föreslår 

också att länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala 

vägnätet med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som 

bidrar till ökad och säker cykling. 

Den indikativa ramen för klimatanpassning uppgår till cirka 80 procent av det behov som är 

känt idag. Det saknas en fullständig bild av vad som krävs för att anpassa transportsystemet 

till klimatförändringarna och Trafikverket behöver fortsätta prioritera arbetet i kommande 

plan. Med den föreslagna nivån kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som 

idag. Förslaget innebär att Trafikverket kan genomföra åtgärder som ökar robustheten och 

tillförlitligheten i järnvägssystemet. Eftersom det statliga järnvägsnätet är omfattande kan 

inte hela infrastrukturen klimatanpassas. I arbetet med klimatanpassning är därför 

riskidentifiering och riskreducering ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Det har 

inte varit möjligt att göra samhällsekonomiska bedömningar av detta åtgärdsområde. 

Den indikativa ramen för it-infrastruktur uppgår till närmare 60 procent av det uppskattade 

behovet – ett behov som är osäkert, bland annat mot bakgrund av den snabba 

teknikutvecklingen. Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta att utveckla it-

infrastrukturen, vilken är en förutsättning för att klara den ökade digitaliseringen. Under 

planperioden åtgärdas framför allt föråldrad teknik som inte kan hantera ökade volymer 

eller integreras med modern teknik. Dessutom genomförs åtgärder som säkerställer 

nödvändig datakommunikation med väg- och järnvägsanläggningen. 

7.1.3. Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att minska antalet omkomna och allvarligt 

skadade i transportsystemet. På järnväg bidrar åtgärderna också till ökad robusthet och 

punktlighet genom att risken för olyckor eller incidenter minskar. Åtgärderna har störst 

effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet men i många fall även effekter 

på funktionsmålet och klimatmålen. 

Den indikativa ramen för trafiksäkerhetsåtgärder uppgår till närmare 70 procent av behovet. 

Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta satsningen mot etappmålet och Nollvisionen 

genom att öka säkerheten på det nationella stamvägnätet. Åtgärder som ökar säkerheten för 



102 (224) 

fotgängare och cyklister kommer även under denna planperiod att vara ett viktigt område 

eftersom antalet allvarligt skadade i trafikolyckor på väg har ökat och nu är fler än skadade i 

bil. För att komma till rätta med de största bristerna inom järnvägsanläggningen kommer 

Trafikverket under planperioden att fortsätta höja säkerhetsnivån i plankorsningar samt 

fortsätta arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och därmed 

minska antalet omkomna. Inriktningen är att säkra järnvägen mot intrång i närheten av 

bebyggelse eller andra platser där människor vistas. Möjligheten att uppnå etappmålen och 

Nollvisionen är helt beroende av att flera aktörer vidtar åtgärder. 

För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå 

etappmålet för trafiksäkerheten föreslår Trafikverket att 1,25 miljarder kronor avsätts under 

perioden 2022–2027 till samfinansiering av mittsepareringsåtgärder och mitträffling på det 

regionala vägnätet. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad 

i länsplanen. Trafikverket föreslår att medel för samfinansiering fördelas procentuellt lika 

baserat på mötessepareringsåtgärder och mitträffling i beslutade länsplaner. 

Länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet med 

minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som bidrar till ökad 

trafiksäkerhet. 

7.1.4. Miljöåtgärder 

Miljöåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan i befintlig infrastruktur för att minska 

trafikens och infrastrukturens negativa omgivningspåverkan. Bristande miljöprestanda kan 

exempelvis bero på att anläggningen har byggts när kraven var lägre än idag eller att 

nyttjandet av anläggningen har förändrats (till exempel genom ökad trafik). Miljöområdet är 

i flera delar styrt av nationella lagar och förordningar samt EU-krav. Åtgärderna har störst 

effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet. Inom vissa åtgärdsområden 

saknas det fullständigt underlagsmaterial som visar behovet på en detaljerad nivå, vilket gör 

att det är svårt att kvantifiera behoven.  

Miljöåtgärder delas in i följande fyra områden: buller och vibrationer, landskap (natur- och 

kulturåtgärder), vatten samt förorenade områden. Den indikativa ramen för buller och 

vibrationer uppgår till cirka 55 procent av behovet. Nivån möjliggör för Trafikverket att 

fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag samt hantera förelägganden. Förslaget 

innebär att buller- och vibrationsdämpande åtgärder genomförs för att åstadkomma en 

bättre livsmiljö och hälsa för en del av dem som bor eller går i skola längs befintlig statlig 

infrastruktur och som är utsatta för buller och vibrationer över vissa riktvärden. Flertalet 

åtgärder för att minska bullerstörningar visar en hög samhällsekonomisk lönsamhet och 

bidrar till hänsynsmålet. 

Den indikativa ramen för området landskap är cirka 13 procent av behovet. Det innebär att 

fokus kommer att ligga på åtgärder som lagstiftningen kräver samt åtgärder som begränsar 

spridningen av invasiva arter i artrika infrastrukturmiljöer. Även åtgärder som minskar 

barriäreffekter samt olyckor med vilt och ren kommer att prioriteras eftersom dessa olyckor 

genererar höga kostnader för samhället. Även stängsling av väg och järnväg bidrar till att 

minska antalet renpåkörningar, samtidigt som förhållandena för renskötarna att arbeta i 

anslutning till vägen eller järnvägen förbättras och olycksrisken för trafikanterna minskar. 

Att minska barriäreffekterna genom att anlägga passager för renar är också en viktig 

förutsättning för att möjliggöra samernas årstidsbundna förflyttning av renar mellan 

betesområden och för att kunna bedriva renskötsel. För att få till stånd funktionella passager 

som tillgodoser både rennäringens och transportsystemets behov, avser Trafikverket att ha 
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en nära dialog med Sametinget och berörda samebyar vid planeringen och genomförandet 

av åtgärder.  

Den indikativa ramen för området vatten är drygt 30 procent av behovet. Fokus inom 

området vatten kommer under planperioden inriktas på att säkerställa 

dricksvattenförsörjning och ekologiskt skyddsvärda vatten.  

Den indikativa ramen för förorenade områden är cirka 60 procent av bedömt behov, 

exklusive miljögarantin. Under planperioden kommer arbetet att fokusera på 

undersökningar, förelägganden samt mindre kostsamma saneringar. Området omfattar 

också den så kallade miljögarantin, vilket innebär ersättning motsvarande 2,6 miljarder 

kronor till vissa statliga bolag.  

7.2. Stadsmiljöavtal 

Trafikverket får enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 

ge stöd till kommuner och regioner för åtgärder i städer som leder till ökad andel 

persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller till hållbara 

godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp 

av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Stödet bör 

särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, 

cykeltrafik eller godstransporter.  

Under perioden 2015–2021 har 117 stadsmiljöavtal tecknats i åtta ordinarie utlysningar. I 

avtal tecknade 2015–2016 (tre utlysningar) var endast kollektivtrafikåtgärder 

stödberättigade. Från och med 2017 kan stöd även beviljas för cykelåtgärder. Beslutat stöd 

2015–2021 uppgår till 5,7 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder kronor är till 

kollektivtrafikåtgärder, 1,2 miljarder kronor är till cykelåtgärder och 1,1 miljarder kronor är 

till kombinerade kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Totalt ingår cirka 340 åtgärder och cirka 

800 motprestationer i de beslutade avtalen. Det är 80 unika parter i avtalen, och vissa av 

dem ingår i flera avtal. Utöver de beviljade stadsmiljöavtalen har ett avtal (Ultunalänken) på 

900 miljoner kronor från stadsmiljöavtalens budget beslutats via förordningen (2009:237) 

om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Enligt regeringens direktiv om nationell plan behöver stadsmiljöavtalen utvecklas och 

effektiviseras för att främja alternativ till bil i städerna, och för att andelen som reser med 

cykel ska öka. K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om 

kollektivtrafik, har utvärderat effekterna av 65 genomförda stadsmiljöavtal i de fyra första 

ansökningsomgångarna, 2015–2017.40 Utvärderingen pekar på en del positiva effekter, men 

Trafikverket menar att säkra slutsatser om avtalens effekter ännu är svåra att dra.  

40 K2 (2021), Effekter av stadsmiljöavtalet – Utvärdering av försöksperioden 20152018, Working 
Paper 2021:10.  
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Så som regeringen angett i 

direktiven finns det en till viss 

del ojämn spridning av hur 

mycket medel som hittills har 

beviljats för stadsmiljöavtal 

till olika kommuner, vilket 

också framgår av figur 28. 

Fördelningen beror i 

huvudsak på att antalet 

ansökningar om medel skiljer 

sig åt mellan kommuner och 

regioner. Utgångspunkten för 

fördelning av medel från 

stadsmiljöavtal är att syftet i 

förordningen ska uppfyllas. 

En förutsättning för att stöd 

ska kunna beviljas är att en 

ansökan lämnas in. Hittills 

har stöd beviljats till alla 

ansökningar som inkommit 

och som uppfyllt 

förordningens syfte.  

Beviljat stöd per capita är förhållandevis lågt i vissa delar av landet. Det är dock inte brist på 

medel som gör att exempelvis Norrbotten eller Västra Götaland inte har beviljats mer medel, 

utan snarare brist på kvalificerade ansökningar.  

Regeringen skriver att Trafikverket bör eftersträva att medel från stadsmiljöavtalen fördelas 

mer jämnt över landet. Om utgångspunkten ska vara en viss regional fördelning bedömer 

Trafikverket att det finns en risk för att det inte blir möjligt att bevilja stöd till åtgärder i 

vissa regioner på grund av att stödet inte räcker till, samtidigt som stöd inte kan beviljas i 

andra regioner på grund av att inte tillräckligt stora eller många ansökningar inkommer. En 

regional fördelning kan också innebära en risk för att större åtgärder inte kan få maximal 

stödutdelning, vilket kan leda till att flera stödformer måste kombineras i högre grad. Det 

försvårar hanteringen för såväl de sökande som Trafikverket. Dessutom ger inte 

förordningen stöd för att utgå från en regional fördelning som kriterium för att bevilja stöd. 

Trafikverket sprider information om stadsmiljöavtal. Inför varje utlysning genomförs flera 

digitala informationstillfällen som är öppna för alla intresserade. Trafikverket uppmuntrar 

kommuner och regioner som planerar att genomföra åtgärder som bedöms uppfylla 

förordningens syfte att ansöka om stadsmiljöavtal. Inför en ansökan kan kommuner och 

regioner kontakta Trafikverket för att få stöd i ansökningsförfarandet. Trafikverket 

genomför även årliga avstämningsmöten med kommuner och regioner om beviljade avtal 

där Trafikverket även informerar om kommande utlysningar.  

Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en 

mer hållbar stadsutveckling samt fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av 

energieffektiva lösningar. Stadsmiljöavtal som beviljas löper över många år, vilket innebär 

att stadsmiljöavtal som är beslutade i tidigare års ansökningar intecknar cirka en tredjedel 

av den föreslagna ramen fram till 2030 på 9 miljarder kronor. Trafikverket avser att 

utvärdera avtalen inför en kommande planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag 

för hur den fortsatta satsningen och utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 

Figur 28 Beviljade medel från stadsmiljöavtal. Indelat efter län. Datum 2021-07-08. 

Kr per person (pp) 

- ~50kr/pp 

- > 50-100 kr/ pp 

- > 100-200 kr/ pp 

- > 200-500 kr/ pp 

- > 500-1000 kr/ pp 

- > 7000 kr/pp 

Dalarna: 53 kr/pp 

Värmland: 1122 kr/pp 

Örebro: 76 kr/pp 

Västerbotten: 2162 kr/pp 

Västernorrland: 377 kr/ pp 

Gävleborg: 340 kr/pp 

- ,------- Uppsa la: 485 kr/ pp 

.------- Stockholm: 1009 kr;j:,p 

~ ---- Västmanland: 126 kr;j:,p 

--~ ----- Södermanland: 986 kr/pp 
Västra Götaland: 156 kr/pp ,,.•5'-------Östergötland: 659 kr/ pp 

Jönköping: 195 kr/pp ,►.!'---- Gotland: 0 kr/pp 

Halland: 208 kr;j:,p -~=====~!llillr~r------- Kalmar: 105 kr/pp 
Kronoberg: 620 kr/pp Blekinge: 265 kr/pp 

•------------Skåne: 478 kr;j:,p 
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2030. Utifrån detta föreslår Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till 

stadsmiljöavtal fram till 2030, totalt 9 miljarder kronor under planperioden. 

7.3.  Namngivna investeringar 

I kapitlet beskrivs på en övergripande nivå Trafikverkets förslag på namngivna 

investeringar, det vill säga investeringar med en beräknad totalkostnad över 100 miljoner 

kronor i statliga vägar och järnvägar, bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar41 

och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera42. En 

sammanställning av förslagen till namngivna investeringar framgår av bilaga 1 där även 

resursfördelningen till andra verksamheter redovisas. 

Namngivna investeringar motsvarar åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 3 (bygg om) och 

steg 4 (bygg nytt). Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket i sitt förslag utgå från att den 

nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–

2029 ska fullföljas. Trafikverket har möjlighet att anpassa planeringsarbetet utifrån rådande 

förutsättningar så att planen kan fullföljas på ett effektivt sätt. Regeringen pekar i direktivet 

även ut ett antal investeringsåtgärder som bedöms vara viktiga för infrastrukturen i Sverige. 

Generellt gäller att åtgärder som drift- och underhållsåtgärder (steg 2) eller trimnings- och 

miljöåtgärder (huvudsakligen steg 3) tidigare prövats och ofta genomförts men bedömts 

som otillräckliga. Åtgärdsbehoven hänger ofta samman med äldre infrastruktur som inte 

klarar moderna krav på kapacitet, restider, säkerhet eller miljö och som därför behöver 

ersättas eller kompletteras – men även helt nya anläggningar för att möta samhälls- och 

trafikutvecklingen. Hur steg 1- och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen i övrigt bedömts 

för de åtgärder som föreslås, redovisas i underlagsrapporten om namngivna investeringar.43 

Underlagsrapporten har avgränsats till att beskriva de nya objekt som föreslås och omfattar 

alltså inte objekt som ingår i gällande plan. Inte heller objektet Norrbotniabanan Skellefteå–

Luleå som regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planlägga omfattas. 

För detaljerade beskrivningar av de namngivna investeringarna inklusive svar på de frågor 

om respektive namngiven investering som finns i regeringens direktiv, hänvisas till 

underlagsrapporten om namngivna investeringar44 och till investeringsobjektens samlade 

effektbedömningar45.  

7.3.1. Trafikverkets förslag 

Trafikverkets förslag innebär i huvudsak att den gällande nationella planen för åren 2018–

2029 fullföljs, kompletterad med utpekade satsningar i regeringens direktiv som avser nya 

stambanor för höghastighetståg och Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå. 

Därutöver prioriteras den modernisering av järnvägens signalsystem som bedömts som 

oundgänglig under planperioden. Vidare har nya objekt prioriterats i planförslaget för att 

tillgodose de behov som uppstår i Norrbotten och Västerbotten till följd av pågående 

industrietableringar. Därutöver har ett antal ytterligare nya objekt prioriterats.  

41 SFS 2009:236, Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
42 SFS 2009:237, Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. 
43 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
44 Ibid 
45 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Dessa prioriteringar samt de ökade kostnader som genomförandet av den gällande planen 

innebär, medför att genomförandetiderna för ett antal namngivna investeringar har 

förskjutits så att delar av deras finansiering ligger efter 2033. De investeringar detta gäller 

redovisas längre ner i kapitlet.  

7.3.2. Ekonomisk sammanställning 

I tabell 13 redovisas en ekonomisk sammanställning över investeringar i väg, järnväg samt 

farleder och slussar. 

Tabell 13 Ekonomisk sammanställning av namngivna investeringar. 

Verksamhet 
Planförslag 2022–2033, mnkr,

prisnivå 202102 

Väginvesteringar 46 008 

Järnvägsinvesteringar, 
varav: 

232 547 

Etapper nya stambanor 104 000 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) 30 776 

Ny optoanläggning inklusive vägklassificering 3 719 

Utveckling och förvaltning teletransmissionsanläggning 1 635 

Införande av Future Railway Mobile Communications System 3 372 

Nationellt tågledningssystem 412 

Fjärrstyrning av järnväg 196 

Kraftförsörjning 3 878 

Längre, tyngre, större tåg 2 821 

Övriga större investeringar järnväg 81 738 

Sjöfartsinvesteringar 10 503 

Totalt 289 058 

Några investeringar inom luftfart föreslås inte, eftersom förordningen (2009:236) om en 

nationell plan för transportinfrastruktur inte medger investeringar i vare sig flygplatser eller 

de system som används för att styra användningen av luftrummet. Däremot innehåller 

planförslaget utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås 

via Landvetters flygplats. 

Under samrådet som föregått detta planförslag har bland annat Näringslivets transportråd 

och branschorganisationen Svensk Sjöfart framhållit att nya isbrytare behöver anskaffas, 

och anfört skäl för att betrakta en sådan anskaffning som en infrastrukturåtgärd. 

Trafikverket anser emellertid att ovan nämnda förordning inte medger investering i 

isbrytare. I regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram ett förslag till nationell plan 

anges för övrigt i punkten 2.1 att planen ska omfatta den infrastrukturplanering för bland 

annat sjöfart som Trafikverket ansvarar för. 

7.3.3. Övergripande karakteristik av investeringarna 

De förslag till investeringar som ingår i planförslaget redovisas mer ingående i 

underlagsrapporten om namngivna investeringar som ett komplement till denna 

övergripande karakteristik.  
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7.3.3.1. Järnväg 

Planförslaget innehåller stora systemutvecklande satsningar på stråken södra/västra 

Sverige–mellersta Sverige–Västerbotten och Norrbotten. Det handlar i huvudsak om sedan 

tidigare beslutade objekt i tre delsträckor på nya stambanor för höghastighetståg mellan 

Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg, en förlängning av järnvägen 

mellan Älmhult och Olofström ner till kusten vid Karlshamn samt i Norrbotniabanan mellan 

Umeå och Skellefteå. En ny delsträcka på Norrbotniabanan i detta planförslag är delen 

Skellefteå–Luleå. Planförslaget innehåller även nya åtgärder för att möta industrisatsningen 

på fossilfritt stål i Norrbotten genom förslag på ytterligare kapacitetsförbättringar på 

Malmbanan inklusive åtgärder på Luleå station. Vidare föreslås anpassningar på 

Ostkustbanan och Västkustbanan för att kunna köra tåg i hastigheter upp emot 250 km/tim. 

Stora resurser föreslås även till modernisering av järnvägens signalsystem ERTMS, i sig en 

förutsättning för att kunna öka hastigheten till 250 km/tim, se avsnitt 7.9. 

Sedan tidigare plan ingår också större investeringar över 500 miljoner kronor på exempelvis 

Malmbanan, Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Mjölby samt 

Västkustbanan. Till det kan läggas åtgärder för ökad kapacitet och hastighet på Mittbanan, 

Ostkustbanan, Dalabanan och Västra stambanan. 

Utöver dessa finns ett stort antal åtgärder under 500 miljoner kronor på befintliga järnvägar 

för att förbättra kapacitet och punktlighet för person- och godstrafik. Det handlar om 

exempelvis åtgärder för långa tåg, mötesstationer, kraftförsörjning, olika trimningspaket för 

att öka kapacitet och minska restider. Flertalet av dessa är redan tidigare beslutade, men 

även några nya förslag har tillkommit. 

7.3.3.2. Farleder och slussar 

Inom sjöfartsområdet innehåller planförslaget redan tidigare beslutade utbyten och 

uppgraderingar av slussarna i Trollhättan och Södertälje liksom förbättrade farleder till 

Göteborg, Luleå, i Mälaren och mellan Landsort och Södertälje.  

7.3.3.3. Väg 

Förslagen på det nationella stamvägnätet46 ingår i huvudsak i den gällande nationella 

planen för 2018–2029. Åtgärder på väg har generellt en lägre kostnad än de inom järnväg 

och har också en funktion som är mer lokal och regional. Huvudsakligen bidrar 

vägåtgärderna till att förbättra trafiksäkerheten och att minska restiden och därmed till 

regionförstoring. Tidigare beslutade större projekt i förslaget med en kostnad över 

500 miljoner kronor är E4 Förbifart Stockholm (pågår), E10 Morjärv–Svartbyn, E4 

Kongberget–Gnarp, Tvärförbindelse Södertörn, E22 Förbi Söderköping, E18 Köping–

Västjädra och E20 genom Västra Götaland. Utöver dessa finns ett stort antal tidigare 

beslutade mindre förslag som domineras av trafiksäkerhetsförbättringar genom 

mötesseparering fördelade över landet. Exempelvis innebär förslaget att enbart tre längre 

delsträckor på E4 mellan Helsingborg och Haparanda återstår att mötesseparera om 

planförslaget genomförs. 

Nya större vägobjekt över 500 miljoner kronor i planförslaget är E4 Förbifart Skellefteå och 

E14 Blåberget–Matfors.  

7.3.4. Förslag på tillkommande investeringsobjekt 

För att möta de senaste årens samhällsutveckling har Trafikverket bedömt det som 

nödvändigt att, trots det begränsade ekonomiska utrymmet, bereda utrymme för några 

46 I det nationella stamvägnätet ingår alla Europavägar och flera större riksvägar. Investeringar i 
övrigt statligt vägnät hanteras i respektive regions länsplan för regional transportinfrastruktur. 
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tillkommande namngivna investeringsobjekt med en total kostnad över 100 miljoner kronor 

utöver de som redan finns i gällande plan. Finansieringen för dessa nytillkomna objekt 

ligger helt eller delvis inom planperioden. Tillkommande investeringar inom ERTMS 

redovisas i avsnitt 7.9. 

De motiv som ligger bakom dessa förslag är av olika slag. Utbyggnad av Norrbotniabanan 

mellan Skellefteå och Luleå är utpekad av regeringen. I flera andra investeringsobjekt är den 

ekonomiska belastningen på nationell plan låg eftersom åtgärderna i den statliga nationella 

infrastrukturen helt eller till större delen finansieras av annan, ofta lokal eller regional part. 

Satsningar från näringslivet och andra aktörer som de i Norrbotten och Västerbotten är 

andra motiv till varför flera investeringsobjekt föreslås. 

Objekten är följande från norr till söder: 

Kiruna, ny järnvägsstation 

Total kostnad 1 371 miljoner kronor (förutsätter full medfinansiering av extern part/externa 

parter). 

Objektet innehåller utbyggnad av en ny station i Kiruna anpassad till den nya 

centrumplaceringen i Kiruna. Den nuvarande stationen är placerad vid Kiruna 

Malmbangård och är att betrakta som tillfällig. Utöver stationen innehåller objektet 

utbyggnad av cirka 7,5 kilometer nytt elektrifierat enkelspår för anslutande järnväg av spår 

från Svappavaara med mera. 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå 

Total kostnad 23 269 miljoner kronor. 

Regeringen har i direktivet angett att ”Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen 

Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden”. Planläggningen har påbörjats under 

2021. När objektet är färdigställt kommer det att finnas en enkelspårig kustnära järnväg där 

tåg kan köra 200 till 250 km/h på sträckan mellan Bollstabruk/Kramfors och Luleå.  

Åtgärder i Norrbotten och Västerbotten 

Total kostnad 2 877 miljoner kronor. 

I Norrbotten sker omfattande satsningar på utveckling av ny, klimatsmart teknik inom 

tillverkning av stål. I Skellefteå i Västerbotten sker samtidigt en utbyggnad av tillverkning av 

batterier. Bägge investeringarna förväntas skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft 

och transporter som behöver mötas med förbättrad kapacitet i transportsystemet. 

Trafikverket föreslår därför nedanstående åtgärder inom den ordinarie anslagsramen.  

Åtgärderna i Norrbotten är finansierade med 53 procent av totalkostnaden under 

planperioden och kräver därför ytterligare finansiering efter 2033. Åtgärden i Skellefteå har 

en finansiering med 33 procent under planperioden. Om ytterligare medel kan tillföras, till 

exempel genom finansiering med infrastrukturavgifter, är åtgärderna möjliga att genomföra 

tidigare under planperioden. Detta behöver i så fall studeras ytterligare. 

 SgöN47 Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och partiellt dubbelspår,

kostnad 286 miljoner kronor

 Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1), kostnad 146 miljoner kronor

(tillkommer 23 miljoner kronor i medfinansiering)

47 Stambanan genom Övre Norrland. 
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 Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2), kostnad 337 miljoner kronor

 Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32,5 ton, kostnad 405 miljoner kronor

 Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton, kostnad 250 miljoner kronor.

Dessa åtgärder i Norrbotten syftar till att delvis möta de behov av ökad kapacitet och ökad 

robusthet på Malmbanan inklusive Luleå C som den planerade investeringen i ett nytt 

stålverk i Boden innebär. Den nya mötesstationen och det partiella dubbelspåret på en 

delsträcka mellan Boden och Luleå ökar kapaciteten på banan och bidrar därmed till att 

säkra kapaciteten för järnvägstransporter till och från hamnen Luleå. Objekten på Luleå C 

förenklar och effektiviserar terminalhanteringen men bidrar även till att öka kapaciteten, 

förbättra tillgängligheten och säkerheten för resande. Det finns också starka beroenden 

mellan det pågående införandet av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan och 

åtgärderna på Luleå C. Höjningen av Stax48 på Malmbanan till 32,5 ton innebär att 

exempelvis malmtågen kan lastas tyngre och därmed utnyttjas effektivare.  

 E4 Förbifart Skellefteå, kostnad 1 429 miljoner kronor.

Med anledning av etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå och den snabba 

samhällsutveckling som nu sker i dess spår, finns ett ökat behov av att ge förutsättningar för 

såväl stadens utveckling som för resande och transporter i region Västerbotten. Trafikverket 

bedömer att en dragning av E4 förbi Skellefteå, tillsammans med det pågående bygget av 

Norrbotniabanan, på ett betydande sätt kommer att förbättra stadens miljö och dess 

utvecklingsmöjligheter samtidigt som behovet av person- och godstransporter med olika 

trafikslag kan tillgodoses, inte minst vad gäller de oskyddade trafikanterna. Objektet är 

samhällsekonomiskt lönsamt. 

Mot bakgrund av de stora näringslivssatsningarna i Norrbotten och Västerbotten redovisar 

Trafikverket till regeringen den 30 november 2021 ett särskilt regeringsuppdrag49 där mer 

omfattande åtgärder enligt fyrstegsprincipen föreslås för att underlätta denna 

industriutveckling. I denna redovisning, se avsnitt 7.4, föreslås finansieringen ske genom lån 

för att åstadkomma ett snabbt genomförande. 

Om åtgärderna kan finansieras genom lån i enlighet förslagen med lånefinansiering, föreslår 

Trafikverket att E4 Förbifart Skellefteå alternativt att Norrbotniabanan Dåva–Skellefteå i 

Västerbottens län tillförs de därmed frigjorda medlen under planperioden. 

Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga 

Kapacitetshöjande åtgärd med en kostnad på 122 miljoner kronor (cirka 55 miljoner kronor 

finansiering från länsplanen i Västernorrland). 

Trafiken i stråket förväntas öka allt eftersom Norrbotniabanan byggs ut och 

företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten genomförs. Järnvägen mellan 

Västeraspby och–Långsele upprustas för närvarande och möjliggör tillsammans med en 

vändslinga i Västeraspby ökade omledningsmöjligheter mellan Botniabanan och Stambanan 

genom Övre Norrland. Vändslingan medför även att tågvikten kan ökas för godståg längs 

Norrlandskusten genom att backarna utmed Ådalsbanan undviks. Ådalsbanan och 

48 Största axellast. 
49 Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med 
anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens 
län. Dnr I2021/02468. 
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Ostkustbanan kan också avlastas genom att godstågen, vid belastade tider med mycket 

persontrafik, leds via stambanan. 

E14 Blåberget–Matfors 

Mötesseparering med en kostnad på 381 miljoner kronor (varav 5 miljoner kronor 

samfinansiering). 

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse 

för näringslivets transporter av exempelvis timmer till industrin i Sundsvall, arbetspendling 

samt för turisttrafiken till och från Jämtland-Härjedalsfjällen. Delsträckan Blåberget–

Matfors är en av delsträckorna med mest trafik på stråket och ligger på den västra infarten 

till Sundsvall. Sträckan har bristfällig framkomlighet och trafiksäkerhet där höga hastigheter 

ofta leder till svåra olyckor. Vägbredden är 13 meter och hastigheten är idag 90 och 

100 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 9 000 fordon/dygn. Ombyggnaden av nuvarande E14 

till mötesfri väg bidrar till att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för fordon 

och gång- och cykeltrafikanter längs sträckan E14 Timmervägen–Stöde. Etappen utgör en 

prioriterad och samhällsekonomiskt lönsam del i den fortsatta utvecklingen av förbättrad 

trafiksäkerhet på E14. 

Lund–Göteborg–Öxnered och Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning till 

250 km/tim på befintlig bana 

Total kostnad för Lund–Göteborg–Öxnered är 1 198 miljoner kronor och för Stockholm–

Skellefteå 961 miljoner kronor, summa 2 159 miljoner kronor. 

Syftet med objekten är att dra nytta av kommande investeringar i nya snabbare tåg som är 

planerade att tas i drift mellan 2025 och 2030. Objekten har även god samhällsekonomisk 

lönsamhet. Objekten belastar planperioden med cirka 40 procent av den totala 

objektskostnaden, vilket har bedömts vara en nödvändig andel för att dra nytta av en större 

del av restidsvinsten. 

Räppe, ny station 

Total kostnad 102 miljoner kronor (cirka 64 procent extern finansiering). 

Syftet med objektet är att skapa god tillgänglighet och ett utbud av hållbara färdmedel till 

och från det nya regionsjukhuset i Växjö. Mötesspåret har tidigare haft en kostnad under 

100 miljoner kronor och varit planerat att genomföras som ej namngiven trimningsåtgärd. 

Objektet har prioriterats eftersom det utgör en förutsättning för järnvägsanslutning av det 

kommande sjukhuset, och kostnaden i nationell plan är låg. 

Markarydsbanan/Knäred mötesspår 

Total kostnad 124 miljoner kronor (cirka 53 procent sam- och medfinansiering). 

Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket arbetar för att starta persontrafik på 

Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. Idag vänder regionaltågen från 

Hässleholm i Markaryd och resterande sträcka mellan Halmstad och Markaryd används 

enbart för gods- och omledningstrafik. För att kunna trafikera hela banan med regional 

persontrafik behöver kapaciteten utökas med ett mötesspår mellan Halmstad och Markaryd. 

Syftet med objektet är därför att anlägga en mötesstation i Knäred, inklusive plattformar för 

resandeutbyte. Parallellt planeras även en plattform för resandeutbyte i Veinge samt signal- 

och plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på 

banan. Mötesspåret i Knäred inklusive plattformar har tidigare haft en kostnad under 

100 miljoner kronor och därför varit planerat att genomföras som ej namngiven 
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trimningsåtgärd. Objektet har prioriterats eftersom det är en förutsättning för att en 

attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad, Markaryd 

och Hässleholm ska kunna starta och att belastningen på nationell plan är låg. Åtgärden har 

dessutom en hög samhällsekonomisk lönsamhet.  

Västkustbanan, Väröbacka station 

Kostnad 153 miljoner kronor (100 procent kommunal medfinansiering). 

Objektet innebär anläggning av en ny station för att möjliggöra på- och avstigning för 

regiontågstrafik i Väröbacka, vilket bland annat skapar förutsättningar för utveckling av 

Väröbacka till ett stationssamhälle i enlighet med Varberg kommuns ambition. Syftet med 

objektet är även att förbättra förutsättningarna för regional trafik på Västkustbanan mellan 

framför allt Varberg och mellanliggande orter upp till Kungsbacka, Mölndal mot Göteborg. 

Objektet finansieras till 100 procent av Varbergs kommun. 

Kapacitetshöjande åtgärder Öresund/Malmö 

Total kostnad cirka 1 017 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från extern aktör). 

Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har integrationen i Öresundsregionen mellan Sverige 

och Danmark, framför allt på arbets- och bostadsmarknaderna, kontinuerligt fördjupats. 

Trafikutvecklingen, både på väg och på järnväg har på motsvarande sätt varit kraftig sedan 

trafikstarten. Trafikverkets bedömning är att järnvägskapaciteten på Öresundsbron, med 

prognosticerad trafikutveckling enligt Trafikverkets basprognos, ska räcka till cirka 2050. 

Dessförinnan behöver dock landanslutningarna på bägge sidor om sundet förstärkas. På den 

danska sidan planeras redan omfattande åtgärder för att möta behovet. Trafikverket och 

Öresundsbrokonsortiet har gemensamt identifierat vilka åtgärder i järnvägsnätet på den 

svenska sidan som skulle behövas för att motsvara Öresundsbrons kapacitet. På den svenska 

sidan behövs åtgärder för att: 

 Bygga bort begränsningar på Malmö C där spåranslutningen till banhallen korsar

Södra stambanan i plan samt fler plattformsspår på Malmö C Övre

 Säkra möjligheten att trafikera med långa godståg mellan kontinenten och Malmö

godsbangård genom att förlänga dagens förbigångsspår i Svågertorp

 Förstärka kapaciteten på Kontinentalbanan mellan Östervärn och Malmö C samt

bygga ut kapaciteten på Östervärns station eftersom Citytunneln redan i dagsläget i

princip är fullbelagd.

Med de nedan föreslagna åtgärderna bedöms förväntad trafikutveckling för både gods- och 

persontrafik säkras bortom 2040. Inte minst är åtgärderna viktiga inför att Fehmarn Bält-

förbindelsen öppnar 2029. Objekten är följande: 

 Malmö bangård, planskild spårkorsning

 Malmö C, fler plattformsspår

 Malmö C–Östervärn, dubbelspår

 Svågertorp, förlängning av förbigångsspår.
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Järnvågen med överdäckning av E45 

Total kostnad cirka 263 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från Göteborgs stad). 

E45 på den aktuella sträckan går genom centrala Göteborg med bebyggelse tätt inpå leden 

vilket ger upphov till höga bullernivåer och dålig luftkvalitet. Syftet med objektet är att 

förbättra luftkvaliteten och bullernivåer för kommande bostäder i anslutning till väg E45. 

Objektet möjliggör därmed för Göteborgs stads utveckling av blandad stadsbebyggelse vid 

Järnvågsgatan med flera gator inom stadsdelen Masthugget. Objektet innehåller även 

trimnings- och kollektivtrafikåtgärder i anslutning till Järntorgsmotet som förbättrar 

tillgängligheten i området.  

Dessutom ingår ett utredningsobjekt, nämligen 

Stockholm C och Tomteboda bangård, kapacitet med mera – utredning. 

Total kostnad i nationell plan 280 miljoner kronor (avser enbart utredning). 

Stockholms central är som nationell nod inte rustad för ett ökat resande och har begränsad 

kapacitet, särskilt för långa tåg som till exempel ingår i höghastighetskonceptet. Stockholms 

stad och fastighetsägaren Jernhusen planerar att överdäcka spårområdet i samverkan med 

Trafikverket. Oavsett överdäckning innebär kapacitetsbristerna att järnvägsanläggningen 

behöver byggas om och tågvändning flyttas till en ny anläggning på Tomteboda bangård. En 

ombyggnad av Stockholms central är komplex, tar lång tid och innebär en omfattande 

samordning. Trafikverket och Jernhusen avser att till 2026 gemensamt driva planering, 

projektering och start av förberedande arbeten som ändå behöver genomföras, till exempel 

byte av ställverk. Ett beslut om ett namngivet utredningsuppdrag i nationell plan ger 

Trafikverket planeringsmandat och lägger fast den långsiktiga inriktningen att Stockholms 

central behöver reinvesteras. Det finns också medfinansiering och finansiering via 

infrastrukturavgifter. Definitivt beslut om ett genomförande av en överdäckning sker 2026 

när förutsättningar i form av detaljplan med mera föreligger. Total kostnad för objektet 

beräknas till 8,8 miljarder kronor. 

Ytterligare information om investeringsobjekten finns i underlagsrapporten om namngivna 

investeringar.50 

7.3.5. Investeringar i planförslaget med finansiering efter 2033 

I gällande plan har det skett tidsförskjutningar och fördyringar i en utsträckning som 

innebär att flera objekt fortsätter att kräva resurser i större omfattning än förväntat under 

den kommande planperioden för åren 2022–2033.  

Tillsammans med ovanstående medför den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, regeringens 

ökade satsning på nya stambanor för höghastighetståg, Norrbotniabanans kvarvarande 

etapp och kostnadsutvecklingen i branschen att utrymmet för ytterligare nya 

investeringsobjekt inom planeringsramen är mycket begränsat.  

Det har mot bakgrund av detta genomförts en kostnadsöversyn av ett sextiotal objekt för att 

så långt som möjligt identifiera konkreta besparingar. De identifierade större besparingarna 

har uppgått till knappt 3 miljarder kronor fördelat på cirka tio objekt. Besparingarna har 

åstadkommits genom justerad omfattning och utformning som därmed har kunnat 

användas till andra objekt.  

50 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
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Utöver besparingarna ovan har Trafikverket dessutom sett över förutsättningarna för att 

förskjuta genomförandetiden för ett antal objekt. Resultaten av den översynen är att 

Trafikverket föreslår att sammanlagt nio investeringar i gällande plan förskjuts i tid så att de 

slutförs efter 2033. I huvudsak rör det sig om objekt som var nya i planen 2018–2029. 

Ytterligare 11 miljarder kronor har på så sätt kunnat frigöras under planperioden. Nedan i 

tabell 14 redovisas de objekt51 som i planförslaget har en del av sin finansiering efter 2033 

jämfört med den gällande planen. Varje objekt kommenteras nedanför tabellen.  

Generella utgångspunkter för att förskjuta objekten bortåt i tid har varit graden av: 

 kostnadsökning

 beroenden till andra åtgärder och de konsekvenser som uppstår av en förskjutning

 effekt på antal omkomna.

Givet utgångspunkterna ovan har delar av finansieringen lagts efter planperioden. 

Kostnadsangivelserna nedan är i miljoner kronor. Observera att de objekt som saknar full 

finansiering under planperioden förutsätter fortsatt finansiering efter 2033.  

Tabell 14 Objekt i gällande plan som förskjutits i tid med statlig finansiering efter 2033 (exklusive objekt inom nya 
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar). Miljoner kronor.  

Objekt 

Nytt i 
plan 
2018-
2029 

Total 
kostnad i 

plan 2018–
2029, 

prisnivå 
201702 

Kostnad 
efter 2029, 
prisnivå 
201702 

Total 
kostnad 

i plan 
2022–
2033, 

prisnivå 
202102 

Kostnad 
efter 
2033, 

prisnivå 
202102 

Andel 
kostnad 
till och 
med 

2033, % 

E4 Kongberget–Gnarp 965 0 2 103 489 77 

Ostkustbanan, etapp 
Gävle–Kringlan, 
kapacitetshöjning 

X 5 027 1 403 7 237 6 470 11 

E16 Borlänge-Djurås X 400 0 832 674 19 

Alvesta, triangelspår X 134 0 295 150 49 

Västra stambanan 
Laxå–Alingsås högre 
kapacitet 

X 578 0 796 300 62 

Rv 26 Hedenstorp – 
Månseryd 

X 144 0 321 210 35 

Sydostlänken (Älmhult–
Olofström–Karlshamn), 
elektrifiering och ny 
bana 

X 2 423 823 5 227 3 283 37 

Maria–Helsingborg C, 
dubbelspår 

X 3 185 2 435 4 092 3 192 22 

E22 Ronneby Ö – 
Nättraby 

X 704 0 1 039 500 52 

Summa objekt i 
gällande plan med 
finansiering efter 2033 

15 268 

51 Exklusive objekt inom nya stambanor,  nationella systemåtgärder på järnväg och 
storstadsförhandlingar. 
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E4 Kongberget–Gnarp 

Objektet har funnits med sedan nationell plan 2010–2021. Objektets genomförande har 

med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av planperioden. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på 

ändrad sträckning och utformning. Tidsförskjutningen innebär att delsträckan mellan 

Bälinge och Gnarp, en sträcka på cirka 4 kilometer, finansieras efter 2033. Vägen har idag 

80 km/tim som skyltad hastighet. 

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets 

genomförande har med hittillsvarande planering haft sin tyngdpunkt  under den andra 

halvan av planperioden. Objektet ingår i ett avtal mellan staten och Gävle kommun om 

bostadsutbyggnad. Utredningar har visat att objektet förutsätter stora förändringar på den 

anslutande Bergslagsbanan mot Gävle för en god funktion och för att möjliggöra en flytt av 

Gävle godsbangård, åtgärder som inte är finansierade i den gällande planen. Det finns även 

behov av samplanering med utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS. 

Tidsförskjutningen innebär att huvuddelen av finansieringen läggs efter planperioden. 

Resterande medel möjliggör fortsatt planläggning med produktionsstart sent i 

planperioden. En tidsförskjutning förändrar förutsättningarna för pågående kommunal och 

regional planering. Tidsförskjutningen kan även påverka möjligheterna att ta del av det 

beslutade EU-bidraget från CEF på cirka 35 miljoner kronor. 

E16 Borlänge–Djurås 

Objektet var nytt i gällande plan. Färdigställande av den första av tre etapper pågår. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på 

ändrad sträckning och utformning på grund av besvärliga geotekniska förutsättningar och 

hänsynstaganden till bebyggelse. Finansieringen inför planperioden 2022–2033 omfattar 

färdigställande av den första etappen. De två återstående etappernas finansiering ligger efter 

2033. Dagens väg har en skyltad hastighet på 80 km/tim. 

Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den 

kommande planperioden. Objektet har fått betydande kostnadsökningar i både procent och 

kronor räknat på grund av tillkommande åtgärdsbehov i Olofström och Karlshamn. Med 

förslaget ligger merparten av finansieringen för kostnadsökningen efter 2033. 

Alvesta, triangelspår 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt tidigt under den andra halvan 

av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen innebär att finansieringen av 

kostnadsökningen läggs efter planperioden. 

Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den 
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kommande planperioden. Förslaget innebär att två förbigångsspår med lägre prioritet 

genomförs efter 2033. 

Rv 26 Hedenstorp–Månseryd 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är betydande i procent räknat. 

Objektets genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra 

halvan av den kommande planperioden och föreslås bli färdigställt efter 2033. 

Tidsförskjutningen beror, förutom på kostnadsökningen,  även på att sträckan idag är 

mötesseparerad. Den tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är 

därför låg i förhållande till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och 

kapacitet vilket haft lägre tyngd i prioriteringen.  

Maria–Helsingborg C, dubbelspår 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en större del av kostnaden efter 2029. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat. Objektets genomförande har 

med nuvarande planering sin tyngdpunkt sent under den andra halvan av den kommande 

planperioden och är fortfarande i ett tidigt planeringsskede. Tidsförskjutningen innebär att 

objektet kan påbörjas under planperioden men att huvuddelen genomförs efter 2033. 

E22 Ronneby Ö–Nättraby 

Objektet var nytt i gällande plan. Objektets genomförande har med nuvarande planering sin 

tyngdpunkt under den andra halvan av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen 

beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är mötesseparerad. Den 

tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är därför låg i förhållande 

till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och kapacitet vilket haft lägre 

tyngd i prioriteringen.  

Ytterligare sex objekt har i sin planerade framdrift finansiering efter 2033 (se tabell 15). 

Tabell 15 Objekt i gällande plan med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya stambanor, nationella 
systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.  

Objekt 
Total kostnad i 

plan 2022–2033, 
prisnivå 202102 

Kostnad efter 
2033, prisnivå 

202102 

Andel 
kostnad till 

och med 
2033, % 

Tomteboda – Kallhäll, ökad 
kapacitet (pågående) 

23 106 762 97 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva – 
Skellefteå ny järnväg 

15 467 4 804 69 

Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala – 
länsgränsen Uppsala/Stockholm) 

12 891 10 528 18 

Värnamo – Jönköping/Nässjö, 
elektrifiering o höjd hast 

2 267 276 88 

Vänersjöfarten, Trollhätte 
kanal/Göta älv 

5 395 351 94 

Halmstad C/bangård 730 200 73 

Malmö godsbangård, utbyggnad av 
spår 58 

Summa objekt i gällande plan 
med finansiering efter 2033 

16 921 
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Utöver objekten ovan har nio av de tillkommande objekten i planförslaget kvarstående 

finansieringsbehov efter 2033 (se tabell 16). 

Tabell 16 Nya objekt i förslaget till plan 2022-2033 med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya 
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.  

Objekt 
Total kostnad i 

plan 2022–2033, 
prisnivå 202102 

Kostnad efter 
2033, 

prisnivå 202102 

Andel 
kostnad till 

och med 
2033, % 

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen 
Stax 32.5 ton 

405 162 60 

Malmbanan Svappavaara-Kiruna 
Stax 32.5 ton 

250 100 60 

SgöN Sävastklinten-Norra 
Sunderbyn ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår 

286 114 60 

Luleå C flytt av personvagns-
uppställning (etapp 1) 

146 58 60 

Luleå C ombyggnad av 
personbangård (etapp 2) 

337 231 32 

Norrbotniabanan Skellefteå – Luleå 
ny järnväg 

23 269 20 267 13 

E4 förbifart Skellefteå 1 429 958 33 

Stockholm-Skellefteå, 250 km/h på 
befintlig bana 

961 810 16 

Lund-Göteborg-Öxnered, 250 km/h 
på befintlig bana 

1 198 486 60 

Summa nya objekt i 
planförslaget med finansiering 
efter 2033 

23 186 

7.3.6. Redovisning av förslag till byggstarter år 2022–2024 och 2025–2027 

Regeringen uppdrog den 11 mars 2021 åt Trafikverket att lämna förslag på objekt som bör få 

byggstartas år 1–3 (2022–2024) samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 4–6 

(2025–2027). Trafikverket redovisade uppdraget den 14 april 2021. Regeringen har i 

direktivet till föreliggande uppdrag angett att om planförslaget föranleder ändringar i 

förhållande till det förslag till byggstarter som Trafikverket redovisade i april 2021, ska 

ändringsförslagen särskilt redovisas och motiveras. Förslag till byggstarter redovisas i bilaga 

1. Det finns även en fördjupad redovisning av efterfrågade uppgifter i underlagsrapport

Namngivna investeringar52, i vilken ändringsförslagen redovisas och motiveras.

Följande är de objekt som har fått förändringar i byggstartperiod jämfört med redovisningen 

14 april 2021. 

52 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:224. 
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7.3.6.1. Objekt som har byggstartat 

Innan utgången av 2021 beräknas objekt ERTMS, ScanMed etapp 1 inklusive Katrineholm–

Åby (Korridor B) (enlig benämning i plan 2018-2029), ha byggstartat (se tabell 17). Objektet 

i planförslaget har delats i två deletapper. Även objektet E18 Köping–Västjädra, 

kapacitetsbrister beräknas byggstarta 2021. Objekten har regeringsbeslut om att få 

byggstarta sedan tidigare. 

Tabell 17 Objekt som har byggstartat innan utgången av 2021 – Observera uppdelning av ERTMS ScanMed etapp 1 
inklusive Katrineholm-Åby (Korridor B). 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

ERTMS, TC53 Hallsberg–Norrköping 2022–2024 Pågående 

ERTMS, TC Malmö 2022–2024 Pågående 

E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister 2022–2024 Pågående 

7.3.6.2. Objekt som föreslås byta byggstartsgrupp till grupp 1–3 

Trafikverket föreslår att tre objekt byter byggstartsgrupp från år 4–6 till år 1–3. Det berör 

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår samt två av de tre deletapperna av objektet 

Införande av FRMCS enligt tabell 18. Kvarstående deletapp av FRMCS föreslås flytta till 

senare år inom planperioden enligt tabell 18.  

Tabell 18 Objektet Införande av FRMCS med ny uppdelning och föreslagna byggstartsgrupper. 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår 2025–2027 2022–2024 

Förtätning av GSM-R 
(Järnvägskommunikationssystem) 

2025–2027 2022–2024 

FRMCS (Järnvägskommunikationssystem) 
tunnel 

2025–2027 2022–2024 

7.3.6.3. Övriga objekt som föreslås få ändrad period 

Vidare föreslår Trafikverket att fyra objekt som ingick i byggstartsbeslutet för år 4–6 flyttas 

till senare år inom planperioden enligt tabell 19. Detta på grund av förändrade 

förutsättningar avseende planeringsmognad och kostnader för objekten i förhållande till den 

gällande planen 2018–2029 samt med hänsyn till de totala ekonomiska utrymmena för 

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 

53 Trafikledningscentral 
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Tabell 19 Objekt som föreslås flyttas till senare år inom planperioden. 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

E22 Gladhammar–Verkebäck 2025–2027 2028–2033 

E4 Kongberget–Gnarp 2025–2027 2028–2033 

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, 
kapacitetshöjning 

2025–2027 2028–2033 

E22 Ronneby Ö–Nättraby 2025–2027 2028–2033 

Införande av FRMCS 
(Järnvägskommunikationssystem) 

2025–2027 2028–2033 

7.3.6.4. Nya förslag till objekt att förbereda för byggstart 

Trafikverket föreslår dessutom att tolv objekt som inte ingick i byggstartsbeslutet för år 4–6 

får beslut om att få förbereda för byggstart under åren 2025–2027 enligt tabell 20. I 

förslaget ingår objekt där planeringen inte kommit så långt att de uppfyller alla kriterier, 

men föreslås ingå för att alla förutsättningar ska kunna klarläggas och utredas. 

Tabell 20 Nya objekt som Trafikverket föreslår ska få förberedas för byggstart under åren 2025–2027. 

Objekt 
Byggstart enligt 

planförslag 

Uppsala, Plankorsningar 2025–2027 

E4/E20 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart 
Stockholm 

2025–2027 

Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning 2025–2027 

Borlänge–Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 2025–2027 

Rv 26 Mullsjö–Slättäng 2025–2027 

Högsjö västra, förbigångsspår 2025–2027 

Katrineholm, förbigångsspår 2025–2027 

Heby, Mötesspår 2025–2027 

Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl. 
säkerhetshöjande åtgärder 

2025–2027 

Laxå, bangårdsombyggnad 2025–2027 

Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 2025–2027 

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge 2025–2027 

7.3.7. Investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket redovisa ytterligare namngivna investeringar 

som övervägts för planförslaget som motsvarar en ökning av medlen för namngivna 

investeringar med 10 procent (se även bilaga 1 och underlagsrapporten om 

investeringsåtgärder). Dessa 10 procent motsvarar enligt Trafikverkets beräkning cirka 28,6 

miljarder kronor.  

Trafikverket har valt att föreslå dels utökad alternativt full finansiering för flertalet av de 

objekt som har kvarstående finansieringsbehov efter 2033 i förslaget till plan, dels ett antal 
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förslag till nya vägobjekt med huvudsakligen tydlig landsbygdsprofil och god 

trafiksäkerhetsnytta. Det återstående utrymmet upp till nivån 28,6 miljarder kronor föreslår 

Trafikverket ska användas för en utökning av medlen till trimningsåtgärder på 

landsbygdsvägnätet för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

Motiven för att utöka finansieringen inom planperioden av de objekt som redan prioriterats 

i den gällande planen är främst att de ska kunna färdigställas och ge de nyttor som förväntas 

tidigare. Motiven för att föreslå namngivna vägobjekt med en huvudsaklig landsbygds- och 

trafiksäkerhetsprofil är att anspråken runt om i landet på förbättrade vägar är höga. De 

handlar exempelvis om att möjliggöra säker arbets- och studiependling med rimliga restider 

men även förutsägbara transporttider för gods i de delar av landet där vägtrafik är och 

förväntas vara det dominerande transportsättet under överskådlig tid. Ökningen av 

trimningsmedlen svarar på samma sätt som de namngivna vägobjekten upp mot de behov 

som kan tillgodoses med åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor. 

Åtgärderna har huvudsakligen identifierats utifrån Trafikverkets arbete med betydande 

brister54 och redovisas nedan regionvis.  

Nord 

 E10 Mertainen–Kauppinen mötesseparering

 E12 Kulla–Norrfors mötesseparering

 E4 Ljusvattnet–Yttervik mötesseparering

 E4 Grimsmark–Broänge mötesseparering.

Mitt 

 E4 Kongberget–Gnarp, full finansiering under planperioden

 Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, full finansiering under

planperioden

 E16 Borlänge–Djurås, full finansiering under planperioden

 E 16/väg 66 Förbi Yttermalung

 E16 Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering

 RV 50 Förbi Grängesberg

 Väg 56 Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen

 E14 Lockne–Optand/Förbi Brunflo

 E4 Förbi Örnsköldsvik.

Öst 

 Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala–länsgränsen Uppsala/Stockholm), ökad

finansiering under planperioden

 E20 Trafikplats Gröndal–Eskilstuna 2+2

 Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro.

Stockholm 

54 Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 
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 E4 trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS

 E4 trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av E4

Förbifart Stockholm.

Väst 

 Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet, full finansiering under

planperioden

 E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1

 E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1

 Väg 26 Halmstad–Oskarström, 2+1-väg

 E45 Vänersborg–Mellerud, deletapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1.

Syd 

 E22 Ronneby Ö–Nättraby, full finansiering under planperioden

 Alvesta, triangelspår, full finansiering under planperioden

 Maria–Helsingborg C, dubbelspår, ökad finansiering under planperioden

 Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana, ökad

finansiering under planperioden

 E4 Trafikplats Ekhagen

 Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved

 Rv 40 Skogslid–Haga

 E22 Genom Mönsterås

 Rv 25 Nybro, trafikplats Glasporten

 Rv 40 Toverum–Hyttan

 Rv 25 Förbi Lessebo

 Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. trafikplats

 E6 Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält E4 genom Jönköping,

tpl Ekhagen.

7.3.8. Kort om kostnads- och effektbedömningar och deras osäkerheter 

För nya investeringsåtgärder och för ej ekonomiskt byggstartade investeringsåtgärder i 

befintlig plan, har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt Trafikverkets 

kalkylprocess som omfattar traditionell kalkylmetodik (kvantiteter x à-pris) och 

osäkerhetsanalys enligt successivprincipen55. För investeringsåtgärder där det redan fanns 

aktuella kalkyler framtagna med denna metod har en prisnivåomräkning skett av dessa 

kalkyler.  

För investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där utformningen är mer 

osäker har en förenklad metod använts för kalkylering, som kallas grov kostnadsindikation.  

55 Läs mer i Trafikverket (2021), Namngivna investeringar –  Underlagsrapport till Förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224, avsnitt 1.1.7. 
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För flertalet investeringsåtgärder i gällande plan som ännu inte har byggstartat, och för nya 

förslag till investeringsåtgärder, har nya samhällsekonomiska analyser och samlade 

effektbedömningar genomförts.56 Ett sammandrag redovisas i bilaga 1 i denna rapport och 

en mer utförlig redovisning av investeringarna finns i en underlagsrapport.57 

7.4. Åtgärder för de stora industriinvesteringarna i 
Norrbotten och i Västerbotten58 

De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller planeras i 

Norrbottens län och Västerbottens län kommer att ställa nya krav på 

transportinfrastrukturen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera vilken 

påverkan detta får för transportinfrastrukturen samt vilka behov av åtgärder som kan väntas 

uppstå med anledning av denna samhällsomställning. 

Uppdraget är avgränsat till pågående stora företagsetableringar i Norrbottens län och 

Västerbottens län och dess påverkan på den statliga transportinfrastrukturen i Sverige. De 

etableringar som särskilt ger påverkan på transportsystemet i form av både godstransporter 

och persontransporter är omställning till koldioxidfri stålframställning (Hybrit 

Development AB, LKAB, SSAB och H2 Green Steel AB) samt företagsetableringar och 

expansioner i Skellefteå (Northvolt AB, Boliden AB och följdetableringar). Flera av 

investeringarna kopplat till omställning till koldioxidfri stålframställning planeras just nu 

för att vara i produktion med början 2025, medan Bolidens investeringar och Northvolts 

första etapp beräknas vara i produktion innan årets utgång. 

Analysen visar att påtagliga trafikökningar, jämfört med dagens trafik och Trafikverkets 

basprognos, framförallt kommer att påverka följande befintliga infrastruktur: 

 Järnvägen Luleå–Riksgränsen

 Hamn och farled i Luleå

 Väg E4 förbi Skellefteå, samt anslutande statliga regionala vägar i Skellefteå

(Skellefteåtriangeln)

 Lokala statliga vägar i direkt anslutning till företagsetableringarna.

Analysen visar också att ökad arbetspendling är en förutsättning för 

kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. De pågående företagsetableringarna och 

den samhällsomvandling samt befolkningsökning som dessa medför kommer också att 

innebära ökade trafik- och transportflöden längs Norrlandskusten och vidare söderut i 

Sverige. Detta innebär att den planerade Norrbotniabanan kommer att vara viktig ur flera 

perspektiv för att få en robust och effektiv infrastruktur längs Norrlandskusten.  

7.4.1. Järnvägen Luleå–Riksgränsen 

För att möta behovet av utvecklad infrastruktur föreslår Trafikverket en lånefinansiering för 

att kunna göra en storsatsning på järnvägen Luleå–Riksgränsen som är helt avgörande för 

56 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/  
57 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, Publikation 2021:224. 
58 Se även den särskilda redovisningen rörande regeringsuppdraget: Trafikverket (2021), Åtgärder i 
transportinfrastrukturen för de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten. 
Publikation 2021:229. 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/


122 (224) 

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.-artificiell-
intelligens-och-digital-innovation 
61 Trafikverket (2021), Analysera förutsättningar och planera för utbyggnad av elvägar. Publikation 
2021:013. Trafikverket (2021). Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs 
större vägar. Publikation 2021:012. 

https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-intelligens-och-digital-innovation
https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-intelligens-och-digital-innovation
https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-intelligens-och-digital-innovation
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1524344/FULLTEXT01.pdf
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 För tunga fordon som används över större områden, har länge körsträckor eller har

ett högre energibehov finns flera tänkbara alternativ såsom elväg, bränslecell,

biodrivmedel och stationär laddning.

 Under de närmaste åren behövs fortsatt arbete med att ta fram kunskapsunderlag

kring hur tunga lastbilar som verkar över längre avstånd kan elektrifieras.

Elektrifieringslösningar för tunga transporter utvecklas i snabb takt och Trafikverket ser i 

nuläget ingen anledning att ändra de övergripande rekommendationerna. Den snabba 

utvecklingen inom batterikapacitet och möjligheter att nyttja vätgas bidrar till att den nu 

föreslagna ambitionsnivån för utbyggnad av elvägar är något lägre jämfört med den plan 

som föreslogs i regeringsuppdraget. 

Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg (den så kallade piloten) på 

sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–

2026. Beräknad totalkostnad för objektet är 500–600 miljoner kronor och beror bland 

annat på val av teknik. Fler objekt under perioden 2022–2026 bedöms inte vara rimligt med 

hänsyn till långa ledtider för den fysiska planläggningsprocessen. 

Den fortsatta planeringen syftar även till att kunna besluta om en eventuell fortsatt 

utbyggnad av elvägar inom ramen för nästa planrevidering. Trafikverkets förslag är därför 

att se över den tidigare utbyggnadsplanen, identifiera lämpliga sträckor och peka ut dem 

som prioriterade brister inför nästa planrevidering. Trafikverket bedömer att sträckor på 

cirka 200–300 kilometer kan vara en lämplig ambition att planera för med hänsyn till den 

snabba utvecklingen inom andra områden inom elektrifieringen av transportsystemet. Det 

sker även mycket internationellt kring elvägar där bland annat USA, Tyskland, Frankrike, 

Storbritannien, Israel och Kina har strategier för elektrifiering av transportsystemet som 

inkluderar elvägar. Det ska även etableras större test och permanenta sträckor i både Italien, 

Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Indien och Israel de närmaste åren. 

När det gäller samordning av elvägar avser Trafikverket ta ett fortsatt ansvar, framför allt 

nationellt men delvis även internationellt. Det sker genom Trafikverkets 

elektrifieringsprogram och kommer att innefatta olika typer av aktiviteter. Det handlar om 

aktörssamverkan och olika typer av seminarier eller workshops. Det kan också handla om 

att sprida kunskap och bidra till en gemensam kunskapsplattform för olika aktörer.  

I den fortsatta planeringen av elektrifiering av transportsektorn och i synnerhet elvägar är 

en fortsatt samverkan med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter viktig. 

Trafikverket kommer därför att ta initiativ till en tydligare samverkan mellan berörda 

myndigheter. Det är också viktigt att beakta utvecklingen inom området och följa det arbete 

som bedrivs inom Elektrifieringskommissionen det närmaste året.  

7.5.3. Förslag på lämpliga objekt för innovativa lösningar 

Trafikverket föreslår här ett antal projekt som myndigheten bedömer är lämpliga för olika 

typer av innovation och för att driva på utvecklingen mot minskade klimatavtryck i 

byggskedet. De projekt som beskrivs nedan under 7.5.3.1 och 7.5.3.4 är inte namngivna och 

kommer att utvecklas och finansieras inom posten trimnings- och miljöåtgärder. 

7.5.3.1. Väg 372 Skellefteå 

Väg 372 knyter samman centrala Skellefteå med hamnen och industriområdet Bergsbyn där 

Northvolt och andra etableringar väntas skapa cirka 5 000 nya arbetstillfällen. En 

systemdemonstrator föreslås omfatta både en plattform för utbyte och samverkan liksom 

delprojekt för fysiska och digitala anpassningar av infrastrukturen. Flera aktörer involveras 

för sådana åtgärder, och diskussion för att skapa en plattform pågår redan med 
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DriveSweden, universiteten i Luleå och Umeå, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och 

näringslivsföreträdare (Northvolt, Boliden). En systemdemonstrator ska leda till 

beställningar av trimningsåtgärder som möjliggör elektrifierade och på sikt automatiserade 

gods- och persontransporter längs väg 372. 

Trafikverket bedömer att väg 372 skulle kunna utgöra en lämplig sträcka för elektrifiering 

och digitalisering som kan kopplas till de ovan nämnda satsningarna.  

7.5.3.2. Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn 

Tvärförbindelse Södertörn blir en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om 

Stockholm med separat gång- och cykelväg längs hela sträckan. Tillsammans med 

E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som 

binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län. Leden knyter även samman 

den nya hamnen Nynäshamn-Norvik med E4/E20 och bidrar därmed till att skapa 

förutsättningar för en ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart. 

Genom att skapa särskilt utrymme för nya innovationer och arbetssätt under en av de senare 

entreprenaderna vid byggandet, vill Trafikverket undersöka möjligheterna till effektivisering 

och minskad miljöbelastning. Elektrifiering, digitalisering och automatisering skapar 

tillsammans nya möjligheter för att effektivisera anläggningsprojektet. Utsläppen av 

växthusgaser kan minskas, energi- och resursanvändningen effektiviseras och kvaliteten i 

informationsutbyte genom hela byggprocessen ökas. Genom att kombinera elektrifiering 

med digitalisering och autonoma fordon är bedömningen också att tidsåtgången för vissa 

aktiviteter kan minskas genom att utnyttja en större del av dygnet. Digitaliseringen i sin tur 

skapar förbättrade möjligheter till exempel för optimering av masstransporter, ökad 

personsäkerhet samt kontroll av mängder och kvalitet. 

7.5.3.3. Norrbotniabanan 

För Norrbotniabanans första etapp med fastställd järnvägsplan (Umeå–Dåva), har 

Trafikverket redan nu ställt krav på att vissa delar av tunnelentreprenaden (borrning, 

bergsförstärkning och skrotning) ska genomföras med elektrifierade arbetsmaskiner. 

När det gäller lastning och uttransport av bergmassor sker dessa moment idag med 

dieseldrivna maskiner. För att närma sig ett klimatneutralt byggande överväger Trafikverket 

därför att leasa elektrifierade dumprar och hjullastare samt laddinfrastruktur, så att denna 

utrustning kan tillhandahållas entreprenören. Att leasa utrustningen är ett sätt att forcera 

elektrifieringen. Entreprenören hinner nämligen inte anskaffa sådan utrustning efter 

kontrakts tecknande. Skulle detta förverkligas bedömer Trafikverket att projektet kan vara 

det första helelektrifierade tunneldrivningsprojektet i världen. 

7.5.3.4. Regional demonstrator för fortsatt elektrifiering 

Trafikverket ser ett behov av att testa och demonstrera hur elvägar, och även elektrifiering i 

annan form än elvägar, kan integreras i vägtransportsystemet och samhället i stort. Ett 

exempel skulle kunna vara en regional demonstrator som visar hur elektrifieringen kan 

genomföras i gränssnittet mellan statlig och kommunal väghållare, och där såväl lätt som 

tung trafik ska kunna tillgodogöra sig elektrifieringens potentialer.  

Trafikverket bedömer att en regional systemdemonstrator (pilot) av det slag som beskrivits 

ovan skulle bidra till kunskap gällande både tekniska, juridiska och affärsmässiga aspekter 

på elektrifieringen. Vidare bedömer Trafikverket, efter att ha sonderat förutsättningarna för 

samarbete, att det finns intressenter för en sådan regional demonstrator i Halmstad med 

omnejd. 
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7.6. Nya stambanor för höghastighetståg 

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar 

på de nya stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor, att de 

etapper av de nya stambanorna som ingår i nu gällande plan ska genomföras och att 

samtliga etapper ska ingå i planförslaget (se figur 29).  

Då förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga planerad produktion av objektet och 

omfördela medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden. 

Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under 

planperioden. 

Figur 29 Principiell kartbild över nya stambanor för höghastighetståg. 

7.6.1. Nuvarande systemutformning och pågående planering 

Syftet med nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är att de ska: 

 Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga

och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.

 Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra

länder i Europa.

 Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för

starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.

 Främja hållbara resor och transporter.

De nya stambanorna ska också bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större 

arbetsmarknadsregioner.   
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För att leverera den funktion som är syftet med nya stambanor har inriktningen varit ett 

separerat system dimensionerat för en hög hastighet (320 km/tim62) och en anläggning med 

lågt underhållsbehov.  

I den gällande planen ingår tre etapper av nya stambanor för vilka planläggningsprocess 

pågår: Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund. 

Planeringsarbetet på de centrala delarna mellan Linköping och Borås/Hässleholm ligger 

vilande sedan åtgärdsvalsstudier avslutades 2018, eftersom sträckorna inte ingår som 

namngivna objekt eller utpekade brister i gällande nationell plan.  

Investeringskostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är bedömd 

till 325 +/- 55 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.63  

7.6.2. Kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet 

Trafikverket ska enligt regeringens direktiv redovisa hur valet av produktionsmetoder kan 

bidra till en effektivare utbyggnad och ökad uppfyllelse av de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen, samt vilka andra kostnadsreducerande åtgärder som kan bidra till 

sänkta produktionskostnader, vilka åtgärder som krävs för att dessa ska kunna realiseras 

och hur stora besparingar som kan förväntas.  

För att minska kostnaderna i investeringsskedet har Trafikverket gjort ett fördjupat arbete 

inom de potentialområden för reducerad investeringskostnad som redovisades i samband 

med regeringsuppdraget i februari 202164.  

Utifrån de möjliga kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet som identifierats är 

Trafikverkets mål att den totala investeringskostnaden för nya stambanor ska reduceras 

med 65 miljarder kronor jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande 

systemutformning.  

Detta föranleder bland annat att följande förändringar jämfört med tidigare inriktning görs 

på systemnivå: 

 Teknikval med lägre investeringskostnad görs genom anpassning av tekniska

standarder. Till exempel utformas hela systemet med ballasterat spår.

 Förenklade tätortspassager genom sänkta hastigheter i vissa tätorter för att minska

kostnaderna för centrala stationslägen.

 Förenklade stationsutformningar genom färre spår för vändande tåg.

Konsekvenserna av justeringarna blir att restiden för ändpunktstrafiken ökar med 5–10 

minuter. Möjligheterna för tågvändningar minskar, vilket medför att vissa hittills antagna 

trafikeringsupplägg för den regionala trafiken inte blir möjliga. I viss mån begränsas därför 

flexibiliteten i systemet och kapacitetstillskottet blir något mindre. Systemet kommer att 

utformas för att ge minst lika god tillgänglighet och punktlighet som andra nybyggda delar 

av det svenska järnvägssystemet, men inte längre med den högre ambitionsnivå för nya 

62 Utom Ostlänken och Göteborg–Borås som dimensioneras för 250 km/tim. 
63 Indexreglerad kostnad motsvarande de tidigare redovisade 295 +/- 50 miljarder kronor som 
avsågs i 2017 års prisnivå. Kostnad omfattar nya stambanor mellan Gerstaberg (Järna), Almedal 
(Göteborg) respektive Lund. För avgränsningar avseende kostnadsbedömning, se även: Trafikverket 
(2021) Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. Publikation 2021:187. 
64 Trafikverket (2021), Nya stambanor för höghastighetståg – Slutredovisning av uppdrag angående 
nya stambanor för höghastighetståg. Publikation 2020:025. 
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stambanor som Trafikverket tidigare utgått ifrån. Förändrade teknikval ger även ett ökat 

behov av underhåll och reinvesteringar.  

De funktionella förändringarna som görs bedöms ligga i linje med syftet för nya stambanor 

och de övergripande förväntningarna på systemet. Vissa delnyttor kommer att förändras 

medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i 

aktuella bedömningar.  

Inriktningen att minska investeringskostnaderna med 65 miljarder kronor innebär att den 

bedömda kostnaden för nya stambanor efter kostnadsreducerande åtgärder är 

260 +/- 45 miljarder kronor.65  

Vilka kostnadsreducerande åtgärder som är möjliga att genomföra i olika delar av systemet 

beror på en mängd parametrar, till exempel topografiska förutsättningar, nuvarande 

systemutformning och rimligheten i eventuella omtag i pågående processer. Ny bedömd 

kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder för systemet och de ingående objekten framgår 

av tabell 21. 

Tabell 21 Bedömda kostnader enligt nuvarande systemutformning respektive efter kostnadsreducerande åtgärder. 
Bedömda kostnader för systemet redovisas dels med den mest troliga kostnaden (50-procentspercentilen) dels med ett 
osäkerhetsintervall. Miljarder kronor.  

Bedömd kostnad 
(Nuvarande systemutformning)

Ny bedömd kostnad66 
(Efter kostnadsreducerande 

åtgärder) 

Nya stambanor 325 +/- 55 260 +/- 45 

Objekt Ostlänken 91 81 

Objekt Göteborg–Borås 44 38 

Objekt Hässleholm–Lund 28 21 

Centrala delar   
(Linköping–Borås/Hässleholm) 

162 120 

Av den ovan nämnda kostnadsreduktionen förutsätter 5–10 miljarder kronor förändringar 

av juridiska regelverk och andra styrande parametrar som ligger utanför Trafikverkets 

mandat. I följande frågor är Trafikverket beroende av stöd från andra parter för att realisera 

kostnadsreduceringar:  

 Förändrad lagstiftning för effektivare och mer hållbar masshantering.

 Särskilt uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter gällande samverkan kring

stabila planeringsförutsättningar och effektiva processer för nya stambanor. (Se

vidare avsnitt 7.6.6)

 Förändrade regelverk/tillämpningar avseende möjlighet att ställa krav på

fordonsegenskaper.

För att reducera investeringskostnaderna för nya stambanor krävs dessutom ett 

kontinuerligt och proaktivt arbete med produktivitetshöjande åtgärder. Nya stambanors 

65 Bedömd kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder utgör den kostnad som bedömts möjlig 
förutsatt att samtliga kostnadsreducerande åtgärder kan realiseras i sin fulla potential. Detta kräver 
ett successivt arbete och att ett flertal åtgärder och förutsättningar samverkar.   
66 Se föregående not. 
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omfattning och volym möjliggör stordriftsfördelar och effektivisering genom 

standardisering och industriell produktion av vanligt förekommande anläggningsdelar. En 

anläggning som byggts med industrialiserade metoder bidrar inte bara med en lägre 

investeringskostnad, utan ger även goda förutsättningar för kostnadseffektivt underhåll och 

reinvesteringar under drifttiden. En fördjupad beskrivning av kostnadsreducerande 

åtgärder finns i underlagsrapporten om nya stambanor.67  

Nya stambanor omfattar stora anläggningsvolymer vars produktionsmetoder och ingående 

material innebär omfattande utsläpp av växthusgaser. De stora anläggningsvolymerna över 

lång tid utgör ett bra underlag för utveckling och innovationer i omställningen mot 

klimatneutrala material och energieffektiva metoder. Nya Stambanor kommer att driva ett 

proaktivt och kontinuerligt arbete för att främja utvecklingen mot och omställningen till en 

klimatneutral och energieffektiv anläggningsbransch och därmed ökad uppfyllelse av 

klimatmålen.  

7.6.3. Samlad organisation och effektiv kostnadsstyrning 

Regeringen anser att det fortsatta genomförandet av nya stambanor bör ske i en samlad och 

separat projektorganisation inom Trafikverket. Regeringen har i direktiven angett att 

Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten avser att organisera det fortsatta 

genomförandet av nya stambanor.  

Ansvaret för både planering och genomförande av nya stambanor ligger, sedan den 1 

oktober 2020, samlat under programorganisationen Nya Stambanor. Detta ger 

förutsättningar för att utifrån ett systemperspektiv samordna, optimera och prioritera för att 

styra mot hög kostnadseffektivitet och kostnadskontroll. Det samlade ansvaret för planering 

och genomförande innebär också möjlighet att styra om resurser och göra prioriteringar 

mellan olika delar av nya stambanor vid eventuella hinder i pågående processer. 

Vidare möjliggör den samlade organisationen även stordriftsfördelar och effektivisering 

genom utveckling av standardiserade produkter och arbetssätt. I det fortlöpande arbetet 

omhändertas och värderas kontinuerligt möjligheter till sänkta kostnader och 

produktivitetshöjande åtgärder. Det gäller både i objekt som ingår i gällande plan, och i det 

fortsatta arbetet med planering av systemet som helhet. En fastlagd utbyggnadsplan som 

tydliggör volymer och genomförande över tid ger stabilitet i planeringen och goda 

förutsättningar för standardisering och industriell produktion.  

Trafikverket avser att årligen, till uppdragsgivaren, redovisa framdrift och ekonomisk status 

för att ge en samlad bild med hög grad av transparens.  

7.6.4. Planförslag nya stambanor för höghastighetståg 

I regeringens direktiv till Trafikverket anges att de nya stambanorna i planförslaget bör 

innefatta investeringar till ett belopp av 107 miljarder kronor. Med kostnadsreducerande 

åtgärder inarbetade hade denna nivå legat i linje med planerad planläggning och produktion 

under planperioden.  

Eftersom Härryda kommun har meddelat att de inte avser att medverka i det fortsatta 

planarbetet gällande nya stambanor för höghastighetståg saknas i nuläget förutsättningar 

att gå vidare i delar av pågående planläggningsprocess för Göteborg–Borås. I och med detta 

pausar Trafikverket allt planläggningsarbete som berör Härryda kommun i avvaktan på 

regeringens beslut om tillåtlighet för sträckan. Trafikverket avser att lämna in ansökan om 

67 Trafikverket (2021), Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:187. 
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tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken till regeringen under 2022. Detta innebär att 

färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år och att medelsbehovet 

inom Göteborg–Borås därmed minskar med 8 miljarder kronor under planperioden. Av 

dessa omfördelas 5 miljarder kronor inom nya stambanor vilket innebär en mer offensiv 

tidplan, dels för genomförandet av Ostlänken dels för planläggning av objekt i systemets 

centrala delar. Figur 30 visar medelsfördelning och prognos för nya stambanor under 

utbyggnaden. 

Figur 30 Medelsfördelning och prognos för nya stambanor under utbyggnaden. Prognosen efter planperioden (2022–2033) 
bygger på antagandet om att fortsatt finansiering möjliggörs i motsvarande takt som under slutet av planperioden. 
Miljoner kronor. 

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där 

planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, 

färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och 

fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–

Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029.  

Under planperioden kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att genomföras, 

vilken beskrivs närmare nedan. För planläggning av centrala systemdelar mellan Linköping 

och Borås respektive Hässleholm avsätts 3 miljarder kronor under planperioden. 

7.6.5. Systemövergripande utbyggnadsanalys 

Inriktningen är att nya stambanor i sin helhet ska stå klara 2045. Planeringen behöver utgå 

ifrån ett systemperspektiv för att nyttorna av de nya stambanorna i sin helhet ska realiseras 

och kunna optimeras utifrån både funktionella, kostnadsmässiga och tidsmässiga aspekter. 

Detta gäller systemets funktion mellan Stockholm, Göteborg och Malmö men också hur de 

nya stambanorna samverkar med det övriga järnvägssystemet och transportsystemet i stort. 

För att den fortsatta utbyggnaden av nya stambanor ska optimeras utifrån behoven på 

systemnivå kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att göras tidigt under 
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planperioden. Analysen ska klarlägga funktionella och tidsmässiga beroenden mellan nya 

stambanor och andra identifierade brister och planerade åtgärder med stor påverkan på 

systemets grundfunktion. Exempel på brister och åtgärder utanför nya stambanors system 

är plattformskapacitet i systemets ändpunkter, kapacitetsåtgärder in mot storstäderna, 

uppställningsspår och andra sidosystem. Den systemövergripande utbyggnadsanalysen 

syftar till att, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och operatörer, klarlägga 

funktionella förutsättningar och fortsatt inriktning för planering och genomförande av nya 

stambanor. Detta så att utbyggnaden kan ske på ett kostnadseffektivt sätt som innebär att 

bästa möjliga effekt fås av respektive delsträcka.  

Den systemövergripande utbyggnadsanalysen ska resultera i en utbyggnadsplan för nya 

stambanor. Utbyggnadsplanen kommer att presenteras för uppdragsgivaren som underlag 

för beslut om fortsatt utbyggnadsordning i samband med kommande planrevidering.  

7.6.6. Förberedande planering och planläggning 

Planläggningsprocessen för systemets centrala delar (Linköping–Borås/Hässleholm) 

beräknas kunna påbörjas omkring 2026. För att effektivisera kommande planläggning 

genomförs, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och kommuner ett 

förberedande planeringsarbete. Syftet med det förberedande arbetet är att:   

 Se över och justera nuvarande systemutformning (avseende

trafikeringsmöjligheter, hastigheter genom tätorter, stationer med mera) så att den

i så stor utsträckning som möjligt omhändertar kostnadsreducerande åtgärder och

samtidigt skapar nyttor på både nationell och regional nivå.

 Utforma och teckna gemensamma avsiktsförklaringar med regioner och kommuner

avseende ny systemutformning samt inriktning, innehåll och samverkansprocesser

i kommande planläggning.

 Genomlysa de fysiska förutsättningarna på sträckorna avseende genomförbarhet

och kostnader, samt avgränsa och verifiera utredningsområden.

I samband med det förberedande arbetet avser Trafikverket tillsammans med berörda 

länsstyrelser och andra myndigheter se över hur samverkans-, planerings-, handläggnings-, 

tillstånds- och prövningsprocesser kan samlas och samordnas för att säkerställa stabila 

planeringsförutsättningar och effektiva processer kopplat till färdigställandet av nya 

stambanor. För detta krävs ett särskilt uppdrag till länsstyrelser med flera enligt avsnitt 

7.6.2. 

7.6.7. Finansiering 

Genomförandet av nya stambanor är komplext att hantera inom Trafikverkets ordinarie 

anslag, eftersom möjligheten att flytta medel mellan år är mycket begränsad. Eftersom nya 

stambanor utgör en betydande del av det totala anslaget får även små förskjutningar i 

framdrift och kostnad stora konsekvenser för möjligheten att planera och driva andra objekt 

framåt. En annan finansiering, exempelvis genom lång- eller kortfristigt lån, skulle 

underlätta hanteringen och samtidigt möjliggöra en snabbare utbyggnad och tidigare 

realisering av nyttoeffekter som ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad 

tillförlitlighet i järnvägssystemet.  
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7.7.  Utbyggnad av järnväg i norra Sverige 

Trafikverket ska, enligt direktivet, särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av 

järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan. 

En viktig del i det underlag som tagits fram avseende norra Sverige är de bristanalyser som 

regeringen pekade ut vid fastställelsen av den gällande planen. Trafikverket har genomfört 

analyserna och rapporterna är publicerade på 

Trafikverkets hemsida. Följande utpekade 

bristanalyser berör norra Sverige (Norrbotten, 

Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och 

Gävleborg): 

a) Narvik–Luleå, bristande kapacitet i

järnvägssystemet.68

b) Inlandsbanan, framtida funktion

(överflyttning väg till järnväg samt

omledning).69

c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–

Boden/Luleå, bristande kapacitet i

järnvägssystemet.70

d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i

järnvägssystemet – återstående delsträckor

med kapacitetsproblem och långa restider,

såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan,

Gävle–Härnösand.71

Som framgår av kartan i figur 31 är de fyra 

utpekade bristanalyserna geografiskt mycket 

omfattande, och tillsammans med de nybyggda respektive planerade sträckorna på 

Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan utgör de huvuddelen av järnvägsnätet 

i norra Sverige. Till detta kommer stråket (Stockholm) Gävle mot Jämtland, där regeringen 

nyligen avsatt resurser för att möjliggöra fortsatt trafikering och nya lok och vagnar för 

nattågstrafiken till och från Jämtland (och Övre Norrland). 

Utöver detta har Trafikverket inom ramen för förberedelserna inför planrevideringen tagit 

fram ett underlag där bland annat betydande brister för hela järnvägsnätet redovisas.72 

Bristerna relaterar i första hand till de transportpolitiska målens preciseringar för 

funktionsmålen.  

68 Trafikverket (2021), Bristanalys Narvik-Luleå Bristande kapacitet i järnvägssystemet, förslag på 
kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder: slutrapport. Publikation 2021:143. 
69 Trafikverket (2020), Inlandsbanans funktion i transportsystemet. Publikation 2020:121  
70 Trafikverket (2021), Slutrapport Övre Norrland, Skellefteå/Bastuträsk-Boden/Luleå: bristande 
kapacitet i järnvägssystemet, förslag på kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Publikation 
2021:144.  
71 Trafikverket (2021), Slutrapport Bristanalys Nedre Norrland: Utbyggnadsstrategi och förslag till 
utbyggnadsordning. Publikation 2021: 078. 
72 Trafikverket (2021), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 

Figur 31 Utpekade bristanalyser i norra Sverige. 
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Den övergripande strategin bakom utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige har varit att 

skapa ett kapacitetsstarkt kuststråk för persontrafiken (Ostkustbanan, Ådalsbanan, 

Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan) och ett funktionellt dubbelspår för 

godstrafiken med hjälp av de befintliga stambanorna (Norra stambanan och Stambanan 

genom Övre Norrland) tillsammans med kuststråket. På Malmbanan är strategin att öka 

kapaciteten genom att bygga ut för längre och tyngre tåg. 

ERTMS infördes tidigt på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan och är en viktig 

komponent för att reducera förseningar och skapa robusthet. Efter initialt mycket stora 

inkörningsproblem är det nu en betydligt lägre felfrekvens jämfört med konventionellt 

styrda banor73. Därför är den fortsatta moderniseringen av signalsystemet av stor betydelse 

för en utbyggnad av järnvägssystemet i norra Sverige.  

Ett flertal potentiella åtgärder utöver Norrbotniabanan är analyserade i de utpekade 

bristanalyserna. Bristanalyserna redovisar på detaljerad nivå brister, möjliga åtgärder och 

effekter. Ett exempel på möjliga effekter för persontågstrafiken av åtgärderna som 

identifierats, är de ungefärliga restider från Stockholm som indikeras i figur 32. Till höger i 

figuren visas det funktionella dubbelspåret för gods med kuststråket och stambanestråket. 

Åtgärderna ger också positiva effekter för den regionala persontågstrafiken som bidrar till 

regionförstoring och förbättrad kompetensförsörjning. 

73https://www.trafikverket.se/contentassets/788fb97a3cf74e21a118579decf5290a/driftsuppfoljnin
gsrapport-ertms-program-arsrapport-2019.pdf 
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Figur 32 Kartan till vänster visar ungefärliga restider från Stockholm efter utbyggnad enligt bristanalyserna. Kartan till 
höger visar det funktionella dubbelspåret för godstrafiken som uppnås när Norrbotniabanan är färdigställd. 

Det finns också aktuella skeenden som i hög grad kan komma att påverka förutsättningarna 

och behoven av satsningar på järnvägen i norra Sverige, bland annat de gröna 

industrisatsningar som regeringen aviserat i budgetpropositionen74. Här kan nämnas att 

regeringen den 23 september 2021 gav i uppdrag till Trafikverket75 att analysera behovet av 

åtgärder för väg, järnväg och sjöfart i främst Norrbottens och Västerbottens län, vilket 

redovisas i särskild ordning den 30 november 2021.  

Utöver Norrbotniabanan behövs sammanfattningsvis följande för att uppnå den 

övergripande strategin som beskrivits ovan: förstärkning av Ostkustbanan upp till 

Västeraspby, förstärkning mellan Luleå och Boden och fortsatt utbyggnad av Malmbanan för 

de speciella behov som näringslivet har där. Dessutom behövs en särskild uppföljning av 

effekterna av regeringens satsning på att binda samman Sverige och bidra till ett hållbart 

resande genom nattåg till Jämtland och övre Norrland.76 

74 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. 
75 Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av 
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län, 
I2021/02468.  
76 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.  
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7.8. Objekt som bedöms medföra behov av särskilda 
resurser till berörda länsstyrelser 

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket föreslå vilka investeringsobjekt som bedöms 

medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser och till vilket belopp.  

Regeringen gav den 24 oktober 2019 Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka 

omständigheter det finns behov av extra resurser hos länsstyrelserna med anledning av 

omfattande investeringsobjekt samt föreslå och konsekvensbeskriva en långsiktigt hållbar 

modell för resurshantering för sådana investeringsobjekt. Trafikverket redovisade 

uppdraget den 28 maj 2020. Enligt Trafikverkets förslag ska totalkostnaden för de objekt 

som kan övervägas som utgångspunkt överstiga 5 miljarder kronor. Objekten ska dessutom 

vara av så komplex natur att det kommer att krävas extraordinära insatser hos den eller de 

länsstyrelser som berörs. Det ska även finnas möjlighet till ersättning för objekt som 

visserligen understiger beloppsgränsen, men där komplexitetskriteriet är särskilt 

framträdande.  

Ersättning ska, enligt Trafikverkets förslag, utgå för länsstyrelsens åligganden som följer av 

krav ställda i miljöbalken kopplade till det aktuella objektet. Det betyder att en stor del av 

länsstyrelsens arbete med projektet avlastas även om de arbetsinsatser som länsstyrelserna 

utför som följer av åligganden enligt bland annat plan- och bygglagen och kulturmiljölagen 

inte ersätts. Trafikverket föreslår att ersättningen maximalt ska kunna uppgå till 0,1 procent 

av objektets beräknade totalkostnad. 

För att Trafikverkets förslag ska kunna börja tillämpas krävs författningsändringar. 

Regeringen har ännu inte beslutat om några sådana. Trafikverket vet därför inte hur 

modellen för resurshantering slutligt kommer att se ut. Trafikverket har i sin 

sammanställning nedan utgått från det förslag myndigheten redovisade i maj 2020 och 

redovisningen bör alltså ses som preliminär.  

De maximala ersättningsbelopp som anges i tabell 22 är preliminära och kommer att 

hanteras i särskild ordning. Inga investeringsåtgärder under beloppsgränsen 5 miljarder 

kronor som uppfyller komplexitetskriteriet enligt Trafikverkets förslag har identifierats. 

Tabell 22 Objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser. Miljoner kronor. 

Total 
objektskostnad, 
prisnivå 202102 

Preliminärt maximalt 
ersättningsbelopp 

Göteborg–Borås, del av nya stambanor 43 572 44 

Hässleholm–Lund, del av nya stambanor 28 070 28 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny 
järnväg 

15 748 16 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå ny järnväg 23 269 23 

Summa maximal ersättning 110 
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7.9. ERTMS och relaterade järnvägstekniska system 

7.9.1. Befintlig signalanläggning 

Signalanläggningen i den svenska järnvägsinfrastrukturen behöver renoveras. Dessutom 

finns behov av att standardisera och modernisera den för att effektivisera dess förvaltning 

och möjliggöra en mer effektiv och robust tågdrift. En stor del av Trafikverkets signalsystem 

måste bytas ut inom tjugo år till följd av uppnådd teknisk livslängd. I dagsläget har 

10 procent av ställverken nått sin tekniska livslängd och redan till 2026 kommer en 

betydande del av den övriga signalanläggningen att ha passerat sin tekniska livslängd. En 

omfattande reinvestering är därför nödvändig för att minst upprätthålla dagens kapacitet 

och tillgänglighet i järnvägssystemet samt säkra tillgången till viktiga komponenter. 

Reinvesteringen är också nödvändig för att vidmakthålla och fortsatt säkra tillgången på 

medarbetare med rätt kompetens, vilka i annat fall riskerar att välja mer expansiva 

arbetsmarknader.  

7.9.2. ERTMS och EU 

Sverige har åtagit sig att följa EU:s krav genom att signalanläggningar som inte medger 

interoperabilitet successivt ska fasas ut. När det gamla signalsystemet ersätts sker det därför 

samordnat med införandet av ERTMS, som är en europeisk standard för tågskyddssystem 

(European Rail Traffic Management System). EU:s vision med ERTMS är att minska 

järnvägens konkurrensnackdelar, i form av bristande driftskompabilitet och 

interoperabilitet, gentemot andra trafikslag. Med en gemensam standard för den europeiska 

järnvägen förenklas trafiken över gränserna och ett gemensamt tågskyddssystem är ett steg 

på vägen mot denna vision. I förordningen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 

har länderna i Europa med vissa förbehåll åtagit sig att införa ERTMS på stomnätet senast 

2030. Enligt Kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för 

driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i 

järnvägssystemet i Europeiska unionen, ska medlemsstaterna upprätta en nationell plan för 

genomförandet av TSD. Trafikverket överlämnade sitt förslag till genomförandeplan till 

regeringen i juni 2017. 

7.9.3. Införande av ERTMS i Sverige, tidplan och genomförande 

Den nu uppdaterade tidplanen för införandet av ERTMS i Sverige baseras bland annat på 

hanteringen av nya styrområden som uppstår när antalet ställverk i signalanläggningen 

minskas från dagens 750 till ungefär 160. Ordningsföljden och takten på införandet av nya 

styrområden baseras på flera faktorer. En faktor är EU-krav på införandet av ERTMS på 

stomnät (2030) samt övrigt nät (2050). Ett införande av ERTMS planeras vara klart på hela 

det svenska järnvägsnätet under åren 2040–2045 och det svenska stomnätet har ett 

planerat införande kring år 2040.  

Som en följd av ett annat EU-beslut och skärpta krav i Tyskland ökar användningen av 

godsvagnar utrustade med bromsar i kompositmaterial i Sverige. Det har identifierats ett 

antal risker kopplade till användningen av sådana bromsblock under nordiska 

vinterförhållanden. För att hantera dessa risker finns bland annat rekommendationer om att 

under sådana förhållanden framföra godståg i lägre hastighet, något som får negativ 

påverkan på såväl punktlighet som kapacitet i järnvägssystemet. ERTMS hanterar denna 

kapacitetspåverkan bättre än det nuvarande signalsystemet ATC (Automatic Train Control). 

Därför prioriteras styrområden i de norra delarna av Sverige. Det är även i linje med 

tågföretagens önskemål om att införa ERTMS från norr till söder. För att kunna 

vidmakthålla ATC-anläggningen med hjälp av återanvända komponenter från styrområden 
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där ERTMS införts, måste dock styrområden i södra Sverige och utanför stomnätet 

prioriteras i en större utsträckning vid en tidplan med slutår 2040–2045.  

Styrområdenas inbördes geografiska placering är ytterligare en faktor för att bland annat 

undvika öar av styrområden med avvikande tågskyddssystem jämfört med omgivningen. Ur 

ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms ERTMS-öar (som uppstår i inledningen av ERTMS-

införandet) vara mindre kritiska än ATC-öar (som uppstår i slutet av ERTMS-införandet).  

Införandet av ERTMS får inte leda till alltför stora inskränkningar av järnvägens 

tillgänglighet under byggskedet eller mellan olika byggetapper. Ur ett kapacitetsperspektiv 

beaktar således ordningen och takten på införandet av nya styrområden även 

framkomlighet, nya eller befintliga omledningsvägar samt effekter av andra planerade 

kapacitetsinskränkande investerings- och underhållsåtgärder. Trafikverket bedömer att 

fordon efter 2029 måste vara utrustade med ERTMS ombordutrustning för att kunna 

trafikera den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. En tydlig och fastställd plan 

efterfrågas av järnvägsföretagen, för att dessa ska hinna vidta de åtgärder som krävs för att 

fortsatt bedriva tågtrafik. En sådan plan redovisas i regeringsuppdraget relaterat till 

införandet av ERTMS.77 

7.9.4. Kostnader för införande av ERTMS och finansiering 

Trafikverkets kostnadsberäkningar för införandet av ERTMS i svensk järnväg omfattar 

endast införande i signalsystemets markanläggning. Genomförda kostnadsberäkningar 

baseras på nya arbetssätt och tekniklösningar. Maximal kostnadseffektivitet med tiotals 

procents reduktion från dagens nivå uppnås 2028 och får effekt på alla styrområden som tas 

i bruk från 2032 och framåt. Genomförda förändringar av tekniska regelverk ingår och 

beräknas ge några enstaka procents kostnadsreduktion.  

En viktig faktor vid införandet av ERTMS är att många transportföretag, och särskilt 

godstransportföretag idag har svårt att ekonomiskt motivera och finansiera prototyper för- 

och serieinstallationer av den utrustning som ERTMS kräver. Det finns en möjlighet att söka 

EU-bidrag (CEF) för bland annat detta syfte, och Trafikverket har åtagit sig att koordinera 

sådana ansökningar. Det finns dock ingen garanti för att EU beviljar bidrag. Ansökta belopp 

kan också reduceras och då riskerar åtgärden att utebli. Det innebär att genomförandet av 

statens åtagande att införa ERTMS försvåras. Trafikverket föreslår därför ånyo att det bör 

utredas om det är möjligt för staten att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS i fall 

där EU-bidrag har sökts men inte beviljats eller endast beviljats till någon del. 

Ytterligare ett motiv till statlig medfinansiering av ombordutrustning är att införandet av 

ERTMS medför att funktionalitet överförs från infrastruktur till fordon. Denna överflyttning 

kommer även att öka i omfattning vid vidareutveckling av ERTMS, men även relaterade 

teknikutvecklingar (till exempel från nuvarande GSM-R till FRMCS (Future Railway Mobile 

Communication System). Det finns också ett stort antal fordon på terminaler och 

godsbangårdar samt arbetsfordon som är nödvändiga för järnvägssystemets funktion, men 

som har materiella värden som understiger kostnaden för en fordonskonvertering.  

Ovanstående beskrivning tyder på att den nuvarande hanteringen är otillräcklig och att den 

principiella frågan om statlig medfinansiering av ombordutrustning måste lösas på kort sikt, 

men i än högre grad för att säkra framtida teknikutveckling och det svenska 

järnvägssystemets funktionalitet och konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. En 

utebliven medfinansiering (eller motsvarande lösning) medför antingen en 

77 Trafikverket (2021), Analys och kvalitetssäkring av införandet av ERTMS i det svenska 
järnvägssystemet – Slutredovisning. Publikation 2021:243. 
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strukturrationalisering inom branschen, med utslagning av mindre aktörer, eller ett 

järnvägssystem som inte fullt ut tar tillvara den digitala utvecklingens möjligheter.  

7.9.5. Järnvägstekniska system relaterade till ERTMS 

I och med det tekniska, geografiska och tidsmässiga beroendet mellan olika system i 

infrastrukturen och i fordon är det viktigt med en långsiktighet och stabilitet i planeringen 

för ERTMS. Det är också viktigt eftersom flera av järnvägssystemets aktörer har långa 

ledtider samt att stora investeringar och resursbehov i samband med införandet av ERTMS 

måste samordnas. Ett exempel är fiber (opto 2.0) där den nuvarande omfattningen måste 

utökas till hela järnvägsnätet. Ett annat exempel är radionätet (GSM-R) som måste 

kompletteras och förberedas för konvertering till FRMCS.  

En finansiering av vidareutvecklingen av ERTMS är nödvändig för att Trafikverket ska 

kunna ta steget till nya TSD:er och realisera den aktuella införandeplanen. 

Vidareutvecklingen är också nödvändig för att sänka de framtida kostnaderna för att införa 

och vidmakthålla ERTMS.   

7.9.6. Införande av ERTMS i andra länder i EU 

Införandet av ERTMS ska vara genomfört i Europa på stomnätet 2030 och övrigt nät 2050. 

Enligt de senaste införandeplanerna skiljer sig tidpunkterna för införande åt mellan olika 

länder. Danmark avser att införa ERTMS i den västra delen 2027 och på hela järnvägsnätet 

till 2030. Norge planerar att införa ERTMS på sitt stomnät till 2025 och hela nätet till 2034. 

Finland planerar att stomnätet ska vara utrustat med ERTMS till 2035 och hela nätet till 

2040. Italien och Österrike planerar att införa ERTMS på stomnätet till 2030, där Italien 

planerar att ha infört ERTMS på hela järnvägsnätet till 2036. Tyskland planerar att införa 

ERTMS på strax över 40 procent av stomnätet till 2030, med möjlighet att trafikera mellan 

Danmark och Österrike. Införandet på hela det tyska stomnätet är planerat till 2035. 

Nederländerna inför ERTMS i etapper där hela järnvägssektorn steg för steg går över till det 

nya systemet. Fram till 2031 kommer Nederländerna att utbilda mer än 15 000 personer, 

den rullande materielen kommer att konverteras samt sju spåravsnitt och de norra banorna 

kommer att få ERTMS. Från 2050 kommer ERTMS att vara standardsäkerhetssystemet i 

hela Nederländerna.  

Enligt Sveriges motsvarande planer ska ERTMS vara infört på hela stomnätet till 2035. I 

ovan nämnda regeringsuppdrag föreslår Trafikverket emellertid att införandet på stomnätet 

ska vara klart under 2040 och hela nätet därefter. Även om Sverige och grannländerna 

samordnar sitt införande av ERTMS vid gränsövergångarna planerar Norge och Danmark 

att vara klara tidigare på nationell nivå. Detta visar sammanfattningsvis att Sverige varken 

är först eller sist med införandet av ERTMS. 

7.9.7. Konsekvenser av ett försenat införande av ERTMS 

Det finns inga realistiska alternativ till att införa tågskyddssystemet ERTMS. Att bibehålla 

och reinvestera i ATC är inte kostnadseffektivt, det gäller både ur ett investerings- och 

underhållsperspektiv, men framför allt ur ett framtidsperspektiv. Redan idag är det billigare 

att bygga med ERTMS än med ATC och denna skillnad kommer troligtvis att öka med tiden. 

En anledning till detta är att ERTMS har färre komponenter i anläggningen än vad ATC har. 

Det bidrar även till att ERTMS har lägre förvaltningskostnader. Därmed genererar ERTMS 

lägre livscykelkostnader än ATC ur ett infrastrukturperspektiv. Samtidigt finns det en 

underhållsskuld i järnvägsinfrastrukturen där befintlig signalanläggning måste bytas ut. Alla 

ATC-system måste i någon form byggas om eller bytas ut vid en konvertering till ERTMS. 

Det innebär att en extra ATC-åtgärd kan göra att kostnaden för ett styrområde blir 

40 procent högre för att nå ett slutläge med ERTMS. Det finns ungefär 160 styrområden i 
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Sverige som berörs. Ett utdraget införande av ERTMS blir således dyrare ur ett 

livscykelperspektiv för signalsystemet, även om ERTMS förväntas bli allt billigare över tid. 

Den då kvarvarande ATC-anläggningen måste underhållas en längre tid till en högre 

kostnad och ett antal fördyrande ATC-mellansteg måste användas för att möta 

reinvesteringsbehovet. Samtidigt minskar signalanläggningens robusthet och risken för 

trafikstörningar ökar eftersom det är en ökande brist på både komponenter och 

kompetenser relaterade till ATC. 

En annan nackdel med att dra ut på införandet av ERTMS är att det ger förbättrade 

förutsättningar för många andra åtgärder i anläggningen, exempelvis kapacitetsökning. 

Samtidigt blir det mindre möjligheter att genomföra nya åtgärder i kommande nationella 

planer, eftersom ERTMS-relaterade åtgärder som ersatts med kostsamma extra ATC-

åtgärder under innevarande nationella plan endast skjutits på framtiden. Dock måste de 

genomföras förr eller senare för att uppfylla regelkrav och för att minska underhållsskulden. 

Vissa planerade åtgärder får enligt lagkrav endast genomföras med ERTMS och ett utdraget 

införande skulle bidra till fler ERTMS-öar under en längre tid, vilket påverkar trafiken 

negativt. Kortsiktigt är det, för järnvägsföretag med endast nationell trafik, ekonomiskt 

fördelaktigt att fortsätta med ATC. För järnvägsföretag med gränsöverskridande trafik är det 

ogynnsamt eftersom dessa fordon måste utrustas för både ERTMS och ATC.  

ATC-systemet kommer med sin begränsade funktionalitet och utvecklingspotential inte att 

ge stöd åt flera av de smarta digitala lösningar som idag växer fram i allt snabbare takt. Det 

beror på att dagens mjukvara inte medger funktioner som förväntas behövas i framtidens 

signalsystem. På sikt kommer det att innebära ökade kostnader för att hålla 

järnvägssystemet konkurrenskraftigt gentemot andra trafikslag. 

Samtidigt kommer vissa delar av järnvägssystemet att nå gränserna för det kapacitetsuttag 

som är möjligt med ett signalsystem som ATC. Enligt gällande regelverk för ATC är största 

tillåtna hastighet 200 km/tim, vilket gör att kapacitetshöjande åtgärder i befintlig 

anläggning som baseras på högre hastigheter än denna inte är möjlig, till exempel på 

Västkustbanan och Botniabanan. Nya banor med högre hastighet än 200 km/tim är inte 

heller möjliga att bygga med ATC.  

7.10. Länsplaner för regional transportinfrastruktur 

Länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas av regionerna och Gotlands 

kommun. Länsplanerna domineras av åtgärder på statliga vägar som inte ingår i 

stamvägnätet men kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationell plan, 

medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, och bidrag till 

kommuner som betalar ut ersättning till drift av icke statliga flygplatser. Trafikverket 

ansvarar för att genomföra de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina 

länsplaner. Regeringen har för den kommande planperioden preliminärt avsatt drygt 

42 miljarder kronor för investeringsåtgärder och statlig medfinansiering av regionala vägar, 

som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Regeringen har vidare, i direktivet för 

åtgärdsplaneringen 2022–2033, fördelat det avsatta beloppet per län. Respektive läns 

genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till verkligt utfall 

av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. De länsvisa 

planerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2022. Den slutliga 

fördelningen av ramar mellan den nationella planen och länsplanerna kommer att fastställas 

av regeringen genom beslut i nationell plan.  

Regeringen gjorde i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige, bedömningen att beloppsgränsen för namngivna objekt i 



141 (224) 

länsplaner borde höjas från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Länsplanerna ska 

således redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad på minst 50 miljoner kronor. 

Som framgår i avsnitt 7.1 föreslår Trafikverket att potter avsätts för dels ökad och säker 

cykling, dels mittseparering och mitträffling. 

7.11. Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget 

I detta kapitel beskrivs de övriga verksamheter och investeringar som finansieras från 

utvecklingsmedlen.  

7.11.1. Planering, stöd och myndighetsutövning 

Trafikverket föreslår att totalt 17 miljarder kronor avsätts för planering, stöd och 

myndighetsutövning. 

I planering, stöd och myndighetsutövning ingår bland annat kostnader för arbete med kort- 

och långsiktig planering av transportsystemet. Exempel på sådant arbete är framtagande av 

planeringsunderlag, planering och uppföljning av transportsystemets utveckling, medverkan 

i samhällsplanering regionalt och kommunalt samt tillhandahållande av expertstöd i olika 

funktioner för övrig samhällsplanering. Vid åtgärdsvalsstudierna använder Trafikverket 

fyrstegsprincipen som stöd för att lösa behov av brister i transportsystemet. En viss del av 

kostnaderna kopplat till steg 1- och steg 2-åtgärder finansieras också genom denna 

anslagspost; det kan exempelvis gälla arbete med samverkan, hastighetsgränser, 

lokaliseringsfrågor, markanvändning och vägvisning. Inom anslaget finansieras också 

informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder, vilka beskrivs mer utförligt i kapitel 4. 

Ökade investeringsvolymer medför ökad omfattning av åtgärdsvalsstudier, planering och 

uppföljning av åtgärder, samhällsplanering, utredningar och bristanalyser. Detta behov av 

planering behöver ske ett till två år innan volymökningarna i genomförandeskedet. När 

projekten sedan har nått projekterings- och genomförandefas uppstår ett ökat behov av 

styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder. Under planperioden ser 

Trafikverket att det är främst för styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder 

som behoven ökar. 

Inom anslagsposten finansieras även teknikutveckling som sker för att utveckla nya 

produkter eller metoder som löpande ska användas vid investeringar och reinvestering och 

som inte direkt går att koppla till ett enskilt investeringsprojekt. I det föreslagna beloppet 

för planering, stöd och myndighetsutövning har Trafikverket räknat med ett ökat behov för 

teknikutveckling, främst kopplat till järnvägsanläggningen, på drygt 1 miljard kronor.  

7.11.2. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan AB 

Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB (IBAB) för driften och 

beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet avser 

järnvägsdriften för Öresundsbron och beräknas uppgå till 4,5 miljarder kronor. Båda 

bidragen regleras genom avtal mellan staten och IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet. 

7.11.3. Räntor och amorteringar 

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos 

Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar vilka 

återbetalas med anslag och beräknas uppgå till 25,7 miljarder kronor för perioden 2022–

2033. Anslagen för år 2022 beräknas uppgå till 295 miljoner kronor för väg och drygt 

1,7 miljarder kronor för järnväg. I uppdraget med att ta fram nationell plan för 

transportinfrastruktur 2022–2033 beaktar Trafikverket de räntesatser som lånen redan är 

bundna till hos Riksgälden. Stora delar av lånen räntebinds jämnt över åren för att 
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minimera ränterisken och för att uppnå en stabil räntekostnad. Vid nyupplåning använder 

Trafikverket de räntesatser som Konjunkturinstitutet78 tar fram i sin prognos samt en 

säkerhetsmarginal för oväntade räntehöjningar. Trafikverkets beräknade ränteantagande i 

nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är enligt följande: år 2022: 

1,60 procent, år 2023: 1,85 procent, år 2024: 2,05 procent, år 2025: 2,25 procent, år 2026: 

2,93 procent, år 2027: 3,07 procent, år 2028: 3,18 procent och åren 2029–2033: 

3,45 procent som är den teoretiska långsiktiga jämviktsräntan.  

7.11.4. Driftbidrag till icke statliga flygplatser 

Enligt regeringens uppdrag ska den nationella planen omfatta driftbidrag till icke statliga 

flygplatser. Utöver detta disponerar Trafikverket medel för att täcka kostnader för vissa 

flygtrafiktjänster, samt utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga funktioner 

på vissa flygplatser. För planperioden har drygt 1 miljard kronor avsatts för dessa ändamål. 

Dessa medel ingår i utvecklingsramen för nationell plan, men inte i ramanslaget enligt 

Trafikverkets regleringsbrev79. 

Bestämmelser om driftbidrag finns i förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga 

flygplatser.  

Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska myndigheten genom 

överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av 

flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap, för att samhällsviktiga 

transporter ska kunna utföras.  

7.12. Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning 

Vissa större brister i transportsystemets funktion saknar färdiga åtgärdsförslag men där 

preliminära bedömningar ändå pekar på att kostnaderna för att åtgärda bristerna kan 

komma att överstiga 1 miljard kronor. Trafikverket använder i dessa situationer begreppet 

utpekad brist för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva 

hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. I samband med 

fastställelsebeslutet 2018 fick Trafikverket i uppdrag att utreda sexton så kallade brister i 

syfte att de skulle vara så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och 

planrevidering.  

Svenska och danska regeringen gav därutöver Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafik- 

bygge- og boligstyrelsen i uppdrag att genomföra en strategisk analys för att förbättra 

kunskapsläget kring en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 

De bristanalyser som sedan dess genomförts har genererat kunskap om en stor mängd 

åtgärder som bedöms vara prioriterade. Dessa finns redovisade på Trafikverkets 

webbplats80. Planeringsförutsättningarna för åren 2022–2033 har inte medgett att några 

åtgärder från bristanalyserna, annat än undantagsvis, har kunnat inrymmas under 

planperioden. För flera av dem kommer tills vidare fördjupade utredningar att göras av 

Trafikverket för att ytterligare belysa och värdera åtgärder inför kommande 

planrevideringar. I den del som omfattar en ny fast förbindelse över Öresund mellan 

Helsingborg och Helsingör har analysen resulterat i bland annat olika utformningsförslag, 

78 Trafikverket har haft diskussion med Konjunkturinstitutet kring vilken säkerhetsmarginal som ska 
användas för oväntade räntehöjningar. 
79 Trafikverkets regleringsbrev 2021, anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur. 
80 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-202220332037/ovriga-underlag-forslag-till-nationell-
plan-202220332037/ 
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kostnadsberäkningar, trafikprognoser samt samhällsekonomiska och finansiella analyser i 

enlighet med svensk och dansk metodik. 

Trafikverket föreslår i detta planförslag följande utpekade brister: 

 Fördjupad utredning av stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och

långa restider. Fokus föreslås ligga på delen mellan Karlstad och riksgränsen.

Bakgrunden är att den norska regeringen har gett Jernbanedirektoratet ett uppdrag att

påbörja en utredning av järnvägsförbindelsen Oslo–Stockholm. En dialog mellan

Jernbanedirektoratet och Trafikverket har inletts och myndigheterna är överens om att

det vore värdefullt att genomföra en gemensam utredning som bland annat undersöker

möjligheterna att etappvis utveckla stråket samt ser över alternativa sätt att finansiera

föreslagna åtgärder.

 Stångådals- och Tjustbanorna. Banorna går mellan Södra stambanan i Linköping och

Kalmar respektive Västervik. Införandet av det nya signalsystemet ERMTS medför stora

investeringsbehov i dessa banor som idag är relativt lågtrafikerade och har låg

hastighetsstandard. En namngiven reinvestering kommer därför att genomföras för att

ersätta dagens unika radioblocksystem. Utöver det föreslås banornas betydelse för

regionförstoring för fortsatt utredning.

 Utveckling av högvärdig kollektivtrafik på väg i storstadsregionerna Stockholm,

Göteborg och Öresundsområdet. Snabba bussar är ett kostnadseffektivt sätt för ökad

tillgänglighet med kollektivtrafik i storstäder. I Stockholm och Göteborg finns bred

samsyn om potentialen i att utveckla regional snabb, kapacitetsstark busstrafik som

komplement till spårtrafiken. Men trängseln i vägsystemet sänker bussarnas hastighet

och behovet av framkomlighetsåtgärder är stort. Bristen behöver särskild

uppmärksamhet eftersom ansvaret för att genomföra åtgärder delas mellan regionerna

som huvudman för trafiken samt stat och kommuner som väghållare.

 Anläggning för tjänst (järnvägens sidosystem) – fördjupad utredning.

Trafikverket behöver fördjupa sin kunskap om brister, åtgärder och möjligheter att

finansiera förvaltning och utveckling av anläggningar för tjänst. Två prioriterade

utredningsområden är dimensionering av rangerbangårdar och uppställningskapacitet i

storstadsområdena.

 Digitalisering av sjöfart.

Ett utökat digitalt teknikstöd skulle kunna öppna upp för bättre utnyttjande av

sjöfartens infrastruktur, högre sjösäkerhet i farlederna och bidra till utvecklingen av nya

digitala lösningar. Digital teknik skapar också förutsättningar för att effektivisera

hamnanlöpen och underlätta kopplingen till andra trafikslag. Det pågår ett flertal

utvecklingsprojekt på området, men insatserna behöver intensifieras för att åtgärder ska

kunna implementeras på bredare front. Samtidigt behöver det klargöras hur

investeringar i ny teknik inom sjöfarten kan finansieras.
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8 Förslag på åtgärder per stråk och noder 

8.1. Inledning 

I detta kapitel redovisas åtgärder som ingår i planförslaget. 

Åtgärderna redovisas på två detaljeringsnivåer. Den första nivån visar de namngivna 

investeringarna och de namngivna reinvesteringarna som ingår i planförslaget med 

byggstart under planperioden, se figur 33 i avsnitt 8.2.  

Nästa nivå redovisas i efterföljande avsnitt och ger en mer detaljerad bild av åtgärderna 

utifrån fyrstegsprincipen, redovisat på stråk i sex geografiska områden.  

För mer information om de brister som respektive namngiven investering bidrar till att lösa 

hänvisas till underlagsrapporten Geografiska brister på systemnivå81 och 

underlagsrapporten för namngivna investeringar82. 

De typer av åtgärder som redovisas i det här kapitlet är: 

 exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder som påverkar efterfrågan på

transporter eller som effektiviserar användningen av befintligt transportsystem

 Vissa åtgärder är generella över landet och dessa beskrivs i exempelvis kapitel 4.1.

Andra åtgärder är mer regionsspecifika, och exempel på sådana beskrivs samlat per

geografiskt område.

 exempel på trimnings- och miljöåtgärder

 Det avser nya åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och som kan vara

i både befintlig och ny sträckning. Exempel på åtgärder redovisas utifrån aktuell

verksamhetsplan för de första åren i den kommande planperioden.

 namngivna reinvesteringar i befintlig infrastruktur, till exempel broar och

järnvägsspår

 namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.

Dessutom redovisas i tabellform de ytterligare namngivna objekt som övervägts för 

planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

8.2. Större investeringar och reinvesteringar i Sverige 

I figur 33 redovisas en övergripande bild av de större åtgärderna i planförslaget. De åtgärder 

som visas är  

 namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor på det statliga

stamvägnätet, det statliga järnvägsnätet samt slussar och farleder, och

 namngivna reinvesteringar med en kostnad över 300 miljoner kronor på de statliga

vägarna och järnvägarna.

Dessa redovisas också i tabeller i efterföljande avsnitt. 

81 Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018–2029. Publikation 2020:271. 
82 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. 
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Figur 33 Namngivna investeringar och reinvesteringar i Sverige. 

\ "\. • .I:\ 
+ 
+ 
+ . 

+ . 
X 

'• . 

.. 
+ 

+ . . ; 
', : \ : ■ 

.,,_.,. Visby 

1 « k.,_rr""• 
~"' + lil •.,..., • . 
X . 

\ ' -,. .... "" . ._. ... .,." 

" +i ... . " 
: i ),te 

: \. •. + 
+ 

i 
+ 
+ 

+ 

' 
SVERIGE 
Datum: 2021-11-24 

....... 
. . 

30 60 90 120 115,0 km 

e Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Stråk i Sverige 

• 
■ • 
■ .. 

Namngivna investeringar väg 

Reinvesteringar > 300 mkr / 
trimning & miljö väg < 100 mkr 

Namngivna investeringar järnväg 

Reinvesteringar > 300 mkr I 
trimning & miljö järnväg < 100 mkr 

Sjöfart 



146 (224) 

8.3. Norra Sverige 

Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län. 

I figur 34 nedan visas en karta över norra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 23–26 nedan.  

Figur 34 Åtgärder i norra Sverige. 
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8.3.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I samhällsplaneringen sker en ständigt pågående dialog med kommuner som är i skeden av 

befolkningsminskning, utveckling och stadsomvandling. På strategisk nivå sker en dialog 

med bland annat näringslivet, i syfte att trimma systemet och hitta smarta lösningar för 

ökad tillgänglighet och effektivitet. Exempel på aktörer som Trafikverket har en hög grad av 

samverkan med är turistnäringen, rennäringen, sjöfarten, akademin, skogsnäringen, 

gruvnäringen, Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning (RTAF), kollektivtrafikaktörer samt intressenter i Finland, Norge och 

Ryssland. Exempel på åtgärder är synkroniserade tidtabeller mellan buss och nattåg, höjd 

nivå på vinterdrift av väg, angöringsplatser för montering av snökedjor, ITS-lösning för 

luftkvalitet, trafikering, ökad bärighet på bro och samverkan för säkrare och effektivare 

lavinvarningssystem Norge–Sverige.  

8.3.2. Förslag på namngivna reinvesteringar  

De åtgärder som redovisas i tabell 23 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.83 

Tabell 23 Namngivna reinvesteringar i norra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A Malmbanan, Boden–Harrträsk, spår- och växelbyte 

B Malmbanan, Gällivare–Råtsi, spår- och växelbyte 

C Malmbanan, Boden–Murjek, Murjek–Gällivare, kontaktledning 

D Pite- och Skelleftebanan, spårbyte 

E Stambanan genom Övre Norrland, Långsele–Vännäs, kontaktledning 

F Stambanan genom Övre Norrland, Vännäs–Boden S, kontaktledning 

83Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.3.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 24 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 24 Trimnings- och miljöåtgärder i norra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

G E4, Förbi Börjelslandet 

H E4, Sangis Bredviksheden samt Raggdynan, faunapassage 

I E4, Granberget, faunapassage 

J Stambanan genom Övre Norrland, Umeå Ö, nya växlar och förlängning av plattform 

K Stambanan genom Övre Norrland, Boden C, höjning av plattform 

L E10, Gyljen, gång- och cykelväg genom Gyljen 

M E10, Liikavaara, förbifart 

N E10, Katterjåkk, hållplats och planskild passage 

O Malmbanan, Luleå–Gällivare, Södra omloppet, största tillåtna axellast 32,5 ton 

P Malmbanan, plankorsningsåtgärder 

Q 
Malmbanan, Gällivare–Kiruna, förlängning av mötesstationer Lina älv, Harrå och 
Fjällåsen 

R Malmbanan, Kalixfors–Råtsi, faunapassage 

S E12, Oskyddade trafikanter förbi Brännland 

T E12, gång- och cykelbro Vindelälven, Vännäsby 

U E45, Nuolajärvikorsningen 

V E45, Kåbdalis, trafiksäkerhetsåtgärder 

W E45, Dorotea, trafiksäkerhetsåtgärder 
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8.3.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 25 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar samt i en 

farled. Bland annat kommer de flesta delsträckor utan mötesseparering på E4 i Västerbotten 

att få mötesseparering, vilket möjliggör kortare restider och höjd säkerhet för vägtrafik och 

oskyddade trafikanter. Några kortare sträckor återstår där samordning behövs med 

pågående järnvägsprojekt. En utbyggnad av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå 

har påbörjats och fortsättningen mellan Skellefteå och Luleå inleds. Farleden till Luleå får 

ökad kapacitet och säkerhet. De södra delarna av Malmbanan åtgärdas för att klara större 

axellaster, vilket innebär kapacitetsförbättringar.  

Tabell 25 Namngivna investeringar i norra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 E4, Salmis–Haparanda (pågående) 

2 Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. (pågående) 

3 E4/E12, Umeå (pågående) 

4 Norrbotniabanan Umeå–Dåva, ny järnväg (pågående) 

5 E4, Sikeå–Gumboda, mötesseparering (pågående) 

6 Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled (pågående) 

7 E10, Morjärv–Svartbyn 

8 E10, Avvakko–Lappeasuando 

9 Malmbanan, Sikträsk, bangårdsförlängning 

10 E4, Gumboda–Grimsmark, mötesseparering 

11 Norrbotniabanan, (Umeå) Dåva–Skellefteå, ny järnväg 

12 E10, Kauppinen–Kiruna, mötesseparering 

13 Malmbanan, Nattavaara, bangårdsförlängning 

14 E4, Broänge–Daglösten, mötesseparering 

15 E4, Daglösten–Ljusvattnet, mötesseparering 

16 Luleå C, flytt av personvagnsuppställning (etapp 1) 

17 Luleå C, ombyggnad av personbangård (etapp 2) 

18 Malmbanan, Kiruna–Riksgränsen, största tillåtna axellast 32,5 ton 

19 Malmbanan, Svappavaara–Kiruna, största tillåtna axellast 32,5 ton 

20 Norrbotniabanan, Skellefteå–Luleå, ny järnväg 

21 E4, Förbifart Skellefteå 

22 
Stambanan genom Övre Norrland, Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår 

23 ERTMS, Trafikledningscentral Nord, Malmbanan 

24 Kiruna, ny järnvägsstation 
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8.3.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 26 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 26 Ytterligare namngivna objekt i norra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej 
rangordnade 

E4, Grimsmark–Broänge, mötesseparering 

E12, Kulla–Norrfors, mötesseparering 

E4, Ljusvattnet–Yttervik, mötesseparering 

E10, Mertainen–Kauppinen, mötesseparering 
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8.4. Mellersta Sverige 

Regionen består av Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län. 

I figur 35 nedan visas en karta över mellersta Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 27–30 nedan. 

Figur 35 Åtgärder i mellersta Sverige. 
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8.4.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I mellersta Sverige förs en dialog med regioner, kommuner, länen och andra aktörer när det 

gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samverkan sker i tidiga 

planeringsskeden för samordnad planering och kostnadseffektiv utformning. Dialog förs 

med näringslivet om effektivisering av godstransporter och överflyttning av gods från väg till 

järnväg och sjöfart. 

Det har upprättats en särskild trafiksäkerhetsgrupp med syfte att driva 

trafiksäkerhetsarbetet strategiskt, med handlingsplan och målstyrningsarbete. Det utreds 

också förslag om kostnadseffektiva åtgärder i byar med randbebyggelse efter det 

lågtrafikerade vägnätet med stor andel tung trafik, exempelvis geofencing, kvalitetssäkring 

av transporter och bygdeväg84. Det pågår ett samarbete med Örnsköldsviks och Sundsvalls 

kommuner för att minska partikelhalter (sopning, dammbindning), och Trafikverket 

medverkar i regionala samarbeten om luft, miljö och klimat i Jämtland, Dalarna och 

Västernorrland.  

8.4.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 27 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.85 

Tabell 27 Namngivna reinvesteringar i mellersta Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A Ådalsbanan, Västeraspby–Långsele, spårbyte 

B Stambanan genom Övre Norrland, Bräcke–Långsele, kontaktledning 

C Dalabanan, Siljansbanan, kontaktledning 

84 Bygdeväg eller bymiljöväg är de svenska benämningarna på en landsväg med extra breda 
vägrenar, och ett smalare körfält i mitten avsett för bilar. Syftet är att underlätta för cyklister och 
fotgängare. 
85 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.4.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 28 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 28 Trimnings- och miljöåtgärder i mellersta Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

D E14/E45, Jämtland, gång- och cykelåtgärder 

E Dalabanan, Säter, tillgänglighetsanpassning av station inkl. gång- och cykeltunnel 

F Mittbanan, Sundsvall–Ånge, Erikslund, samtidig infart 

G 
Bergslagsbanan, Gävle–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inkl. 
vägskyddsåtgärder 

H Norra stambanan, Gävle–Ockelbo, spårunderbyggnad, största tillåtna axellast 25 ton 

I Mora-Älvdalen/Vika, Morastrand–Lomsmyren, elektrifiering 

J Mittbanan, Nälden, ny plattform inkl. plankorsningsåtgärder 

K Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika, plankorsningsåtgärder 

L E16, Hofors, genomfart 

M E45, Jämtland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och miljöåtgärder (stängselsystem) 

N Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län, plankorsningsåtgärder 

O Väg 583, Gävle, skydd av vattentäkt 

P E14, Grytan–Erikslund, stängselsystem 
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8.4.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 29 ett antal viktiga förbättringar i vägar och järnvägar. Till 

exempel kommer återstående delsträckor på E4 att bli mötesseparerade tillsammans med 

några delsträckor på E14, E16 och E45. Trafiksituationen genom Ludvika och Mora kommer 

också att förbättras. Dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan föreslås fortsätta med en 

etapp i södra infarten till Sundsvall, och med fortsatt planering och vissa förberedande 

arbeten för norra infarten till Gävle.  

Tabell 29 Namngivna investeringar i mellersta Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad 

2 Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m. 

3 Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m. 

4 Gävle hamn, järnvägsanslutning 

5 E4, Sundsvall, (pågår kvarstående etapp) 

6 E4, Kongberget–Gnarp 

7 E45/väg 70, genom Mora, steg 1–3 

8 E45, Vattnäs–Trunna 

9 E45, Rengsjön–Älvros 

10 Uppsala–Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 (pågående) 

11 Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid 

12 
Godsstråket Storvik–Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken–Kungsgården, 
mötesstation 

13 Godsstråket genom Bergslagen, kapacitetshöjande åtgärder 

14 Väg 50, genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen 

15 Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning 

16 
Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inklusive säkerhetshöjande 
åtgärder 

17 Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

18 Borlänge–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

19 E16, Borlänge–Djurås 

20 E14, Blåberget–Matfors 

21 Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana 

22 ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge 

23 Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga 
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8.4.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 30 redovisas enligt regeringens direktiv de ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 30 Ytterligare namngivna objekt i mellersta Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E14, Lockne–Optand/Förbi Brunflo 

E4, Förbi Örnsköldsvik 

Väg 56, Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen 

E16, Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering 

E 16/66, Förbi Yttermalung 

Väg 50, Förbi Grängesberg 
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8.5. Östra Mellansverige 

Regionen består av Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

I regionen finns både större städer och stora områden av glesbygd. 

I figur 36 nedan visas en karta över östra Mellansverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 31– 34 nedan. 

Figur 36 Åtgärder i östra Mellansverige. 
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8.5.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I östra Mellansverige förs en gemensam dialog och samverkan om samhällsutveckling för 

infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Mälardalsrådet och ”En bättre 

sits”. I det sistnämnda samverkar sju regioner omen gemensam storregional systemanalys. 

Utöver detta sker den traditionella dialogen med övriga planeringsorgan som region och 

kommuner.  

De behov och brister som framkommer vid dialog och samverkan resulterar i utredningar 

där åtgärder inom järnväg som differentierad tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla 

stationer), optimering av signalsystem och kortare uppehåll på vändstationer kan bli 

aktuella. Exempel på åtgärder på väg är kollektivtrafikkörfält, signalprioritering, ändrad 

utformning, tydligare skyltning och bulleråtgärder. 

8.5.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 31 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.86 

Tabell 31 Namngivna reinvesteringar i östra Mellansverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A E4, Östergötland, Linköping–Norrköping, motorväg (åtgärd i en körriktning) 

B Dalabanan, Uppsala–Avesta Krylbo, kontaktledning 

C Dalabanan, Uppsala–Sala–Avesta Krylbo, spår- och växelbyte 

D Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg–Frövi, kontaktledning 

E Godsstråket genom Bergslagen, Örebro–Frövi, spår- och växelbyte 

F Mälarbanan, Västerås–Kungsängen, utbyte signalställverk 

G Mälarbanan, Frövi–Köping, Hovsta–Jädersbruk, utbyte signalställverk 

H Mälarbanan, Tillberga–Jädersbruk, Eskilstuna–Kolbäck, spår- och växelbyte 

I Västra stambanan, Järna–Sköldinge, kontaktledning 

J Västra stambanan, Hallsberg–Sköldinge, kontaktledning 

K Södra stambanan, Katrineholm–Åby–Mjölby, kontaktledning 

L 
Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, utbyte 
radioblockeringssystem 

86 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.5.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 32 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 32 Trimnings- och miljöåtgärder i östra Mellansverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

M Anpassning av stationer till nya tåg, t.ex. Ostkustbanan Uppsala–Gävle 

N Ostkustbanan, Fullerö, vänd- och uppställningsspår norr om Uppsala 

O Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg 

P Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder 

Q E18, genom Västerås, kapacitetshöjande åtgärder 

R E20, Örebro, trafikplats Marieberg norra 

S 
Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, säkra bangårdar, 
stängsling 

T E18, Enköping, vattenskyddsåtgärder 

U E18, Bålsta, vattenskyddsåtgärder 

V E20, Laxå, faunapassage 
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8.5.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 33 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer bygget av nya stambanor för höghastighetståg att inledas på sträckan Järna–

Linköping, och återstående dubbelspårsetapper på godsstråket genom Bergslagen mellan 

Hallsberg och Mjölby kommer att färdigställas. Dessutom föreslås att en utbyggnad av 

järnvägen till fyra spår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala–Stockholm. På 

väg föreslås förbättringar på E18, E22 och väg 50 och 56. Nya slussar kommer att 

färdigställas i Södertälje och farleden i Mälaren kommer att få bättre kapacitet.  

Tabell 33 Namngivna investeringar i östra Mellansverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Uppsala, plankorsningar 

2 Ostlänken, nytt dubbelspår, Järna–Linköping 

3 Väg 56, Kvicksund–Västjädra 

4 E22, Förbi Söderköping 

5 Väg 56, Bie–St Sundby (Alberga), Räta linjen 

6 Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår 

7 Väg 50, Medevi–Brattebro (inkl. Nykyrka) 

8 Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår 

9 Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår 

10 E18, Köping–Västjädra, kapacitetsbrister 

11 Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala–länsgränsen Stockholm) 

12 Laxå, bangårdsombyggnad 

13 Heby, mötesspår 

14 Högsjö västra, förbigångsspår 

15 Katrineholm, förbigångsspår 

16 Väg 56, Sala–Heby 

17 Väg 56, Katrineholm–Bie 

18 Frövi, bangårdsombyggnad 

19 Södertälje sluss, Mälaren 

20 Farleder i Mälaren 

21 ERTMS, Trafikledningscentral Hallsberg Norrköping 

22 ERTMS, Trafikledningscentral Stockholm Gävle 
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8.5.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 34 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent. 

Tabell 34 Ytterligare namngivna objekt i östra Mellansverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna objekt med 10 procent.  

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E20, trafikplats Gröndal–Eskilstuna, 2+2 

Hjulsta, ny- eller ombyggnad av bro87 

87 Trafikverket har för avsikt att utreda förutsättningarna för alternativ finansiering av Hjulsta ny- 
eller ombyggnad av bro. 
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8.6. Stockholmsområdet och Gotland 

Regionen består av Stockholms och Gotlands län. I figur 37 nedan visas en karta över 

Stockholmsområdet och Gotland där siffror och bokstäver motsvarar åtgärder i tabellerna 

35–38 nedan. 

Figur 37 Åtgärder i Stockholmsområdet och Gotland. 
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8.6.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I det växande storstadsområdet är det inte möjligt att till fullo tillgodose efterfrågan på 

framkomlighet i vägnätet. Följden är trängsel och en högre störningskänslighet med stor 

samhällspåverkan. Ökande restider och restidsosäkerhet påverkar punktlighet och flera 

andra leveranskvaliteter negativt. Konflikter uppstår i ambitionen att uppnå såväl mål om 

god tillgänglighet som hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.  

Ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur i kombination med andra effektiviseringar i 

samverkan med andra aktörer kan bidra till förbättrad framkomlighet och tillförlitlighet för 

person- och godstransporter samt ökad robusthet i transportsystemet. Det handlar bland 

annat om utvecklad trafikledning och prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik. 

Trafikledning har en särskilt viktig roll i att hantera störningar. En fungerande 

operatörssamverkan om trafikledning inom ramen för Trafik Stockholm är en förutsättning 

för att minimera påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Trafikstyrning har betydelse för 

framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa på de högst belastade storstadsvägarna. 

Utveckling av effektiva styrningsfunktioner som nyttjar vägsides-ITS (intelligenta 

transportsystem) och nya digitaliseringslösningar (uppkoppling, automatisering och 

elektrifiering) skapar förutsättningar för en mer effektiv användning av den befintliga och 

framtida väginfrastrukturen. 

I samverkan med regionala aktörer och transportsektorn, koordineras planerade 

trafikpåverkande åtgärder. Detta är ett effektivt verktyg för en minimerad samhällspåverkan 

vid genomförande av investeringsåtgärder och för att säkerställa och utveckla redundans i 

systemet. Vid genomförande av infrastruktursatsningar sker även samverkan för att 

underlätta hållbara resval. 

Den av Trafikverket upphandlade färjetrafiken till och från Visby har, tillsammans med 

flygförbindelserna, avgörande betydelse för Gotlands tillgänglighet. Färjan fyller viktiga 

funktioner för både godstrafik och persontrafik och påverkar förutsättningarna för såväl 

näringsliv som civilsamhälle. Det finns ett flertal hänsyn som behöver tas när det gäller 

färjetrafikens funktioner. Färjans ankomst- och avgångstider påverkar möjligheten att resa 

från och till hela ön med bil och kollektivtrafik under dygnets vakna timmar. De ger också 

viktiga förutsättningar för logistikkedjor för öns näringsliv.  
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8.6.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 35 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid i om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.88 

Tabell 35 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Exempel reinvesteringar under planperioden 

A E4, ITS Essingeleden 

B Väg 222, Skurubroarna 

C Väg 841, Stäketbron 

D Väg 263, Erikssundsbron 

E E18, länsgräns–trafikplats Jakobsberg, motorväg 

8.6.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 36 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 36 Trimnings- och miljöåtgärder i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

F E18, Stocksundsbron–trafikplats Danderyds kyrka, ITS och kollektivtrafikkörfält 

G E18, trafikplats Barkarby–trafikplats Jakobsberg, trafikstyrning 

H E4, komplettering av sido- och mitträcken på stamvägnätet, exempelvis vid Kista 

I Nynäsbanan Älvsjö–Nynäshamn, plankorsningar 

J Västra stambanan, Södertälje hamn godsbangård, ombyggnad 

K Västra stambanan, Stockholm, Huddinge, signalåtgärder 

L E4/väg 584, Bornsjön, vattenskyddsåtgärder 

M E20, Nykvarns trafikplats 

N Väg 143 och väg 147, Visby, vattenskyddsåtgärder 

88 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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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 trafik- 

och bebyggelseplanering är ett viktigt verktyg, liksom trafikslagsövergripande 

störningshantering och koordinering av projekt under byggskedet, inklusive mobility 

management-åtgärder. Andra exempel är samplanering av cykel och kollektivtrafik, 

signalprioriteringar och tidtabellsplanering för bättre kapacitetsutnyttjande på järnvägen. 

Ytterligare exempel är ITS-åtgärder, där hastighetspåminnare i tätorter ger säkrare 

trafikmiljö och trafikinformationstavlor underlättar trafikledning.  

8.7.2. Förslag på namngivna reinvesteringar  

De åtgärder som redovisas i tabell 39 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.89 

Tabell 39 Namngivna reinvesteringar i västra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A E6, Getinge–Falkenberg, motorväg (betongväg med körfält i två körriktningar) 

B Värmlandsbanan, Laxå–Kil, spår- och växelbyte 

C Västra stambanan, Alingsås–Olskroken, kontaktledning 

D Västra stambanan, Falköping–Alingsås, kontaktledning 

E Göteborg, Sävenäs rangerbangård 

F Norge/Vänerbanan, Åmål–Mellerud, spår- och växelbyte 

G Norge/Vänerbanan Åmål–Kil, kontaktledning 

H Bohusbanan, Uddevalla–Strömstad, kontaktledning 

I Älvsborgsbanan, Vänersborg, Trollhätte kanal, brobyte 

89 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.7.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 40 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 40 Trimnings- och miljöåtgärder i västra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

J E45, Erikstad, Melleruds kommun, gång- och cykelväg 

K Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler) 

L E6.20, Älvsborgsbron, trafikledningsåtgärder (ITS) 

M E20, Hasslerör–Kallsjön, faunapassager 

N Viskadalsbanan, avvattningsåtgärder 

O Väg 40, Bollebygd, vattenskyddsåtgärder 

P Västkustbanan, Väröbacka, bangårdsåtgärder 

Q Västra Götaland, Värmland och Halland, stängselåtgärder vid järnväg 

R Västra stambanan, Falköping–Alingsås, stängning av plankorsningar 

S Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen 

T Västra Götaland, Värmland och Halland, tillgänglighetsåtgärder på stationer 

U Väg 26, Skövde kommun, trafikplats Loringa 

V E45, Åmål, standard- och kapacitetshöjande åtgärder 

X Bohusbanan, Uddevalla, höjning av plattformar

Y Bohusbanan, Strömstad–Skee–Överby, hastighetshöjning

Z Norge/Vänerbanan, Bengtsfors kommun, ny terminal Bäckefors

8.7.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 41 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer en av de återstående delsträckorna på Västkustbanan att byggas ut med dubbelspår 

i tunnel under Varberg, tillsammans med ny järnväg under Göteborg (Västlänken). 

Dessutom förstärks kapaciteten i stråket Göteborg–Stockholm på Västra stambanan mellan 

Göteborg och Laxå. Delsträckor på E45 tillsammans med hela E20 genom Västra Götaland 

kommer att bli mötesseparerade, undantaget delsträckan genom Alingsås. Delar av 

Göteborgs hamnbana byggs ut till dubbelspår, för ökad kapacitet, och farleden till Göteborgs 

hamn fördjupas och breddas för ökad kapacitet och sjösäkerhet. 
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Tabell 41 Namngivna investeringar i västra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Västkustbanan, Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum (pågående) 

2 Kattegattleden (pågående) 

3 Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv 

4 Värmlandsbanan, Kil–Laxå, mötesstationer (pågående) 

5 Värmlandsbanan, Laxå–Arvika, ökad kapacitet (pågående) 

6 E20, Tollered–Alingsås, (pågående) 

7 Västra stambanan, Göteborg–Skövde, kapacitetsförstärkning (pågående) 

8 E20, förbi Skara (pågående) 

9 E20, förbi Mariestad 

10 E20, Vårgårda–Vara (pågående) 

11 E20, Götene–Mariestad 

12 E20, förbi Vårgårda (pågående) 

13 Västkustbanan, Halmstad C/bangård 

14 Västsvenska paketet, järnväg (pågående) 

15 Västsvenska paketet, väg (pågående) 

16 
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv 
(pågående) 

17 E6.21, Göteborgs hamn/Lundbyleden (pågående) 

18 E6.20, Hisingsleden, södra delen (pågående) 

19 Göteborg, Olskroken, planskildhet (pågående) 

20 Norge/Vänerbanan, vändspår i Älvängen 

21 Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår 

22 Västra stambanan, Laxå–Alingsås, högre kapacitet 

23 E45, Tösse–Åmål 

24 E45, Säffle–Valnäs 

25 Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd i farled 

26 Nya stambanor Göteborg–Borås 

27 Markarydsbanan, Knäred, mötesspår 

28 E45, Järnvågen, med överdäckning av E45 

29 Västkustbanan, Väröbacka station 

30 Lund–Göteborg–Öxnered, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana 

31 ERTMS, Trafikledningscentral Göteborg 

Sverigeförhandlingen 

Göteborg, spårväg Norra Älvstranden, centrala delen 

Göteborg, citybuss Backa-stråket 

Göteborg, citybuss Norra Älvstranden (västra delen) 

Göteborg, cykelobjekt 
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8.7.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 42 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 42 Ytterligare namngivna objekt i västra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej 
rangordnade 

E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1 

E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1 

Väg 26, Halmstad–Oskarström, 2+1-väg 

E45, Vänersborg–Mellerud, etapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1 
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8.8. Södra Sverige 

Regionen omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. 

I figur 39 nedan visas en karta över södra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 43–46 nedan. 

Figur 39 Åtgärder i södra Sverige. 
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8.8.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I södra Sverige förs en gemensam och aktiv diskussion om samhällsutveckling för 

infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige 

där Skåne, Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår. 

Transportsystemet i södra Sverige är integrerat och de många stråken fyller i normalfallet 

flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför en god och kontinuerlig dialog med 

regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt prioriterade 

stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Dessutom tecknas breda 

överenskommelser om samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala 

aktörer när det gäller samhällsutveckling och infrastruktur, där fortsatt inriktning och 

ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är högt i flera stråk, och 

avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär 

utmaningar. Samverkan och diskussioner om nyttofördelning är viktiga verktyg för att 

uppnå god markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och 

attraktiv kollektivtrafik samt bättre förutsättningar för gång och cykel. 

8.8.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 43 planeras bli genomförda under planperioden. De kan 

komma att förskjutas i tid om prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga 

underhållsplan, som uppdateras årligen, finns en mer fullständig reinvesteringsplan.90 

Tabell 43 Namngivna reinvesteringar i södra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden de med en kostnad överstigande 300 
miljoner kronor 

A E22, Yttre ringvägen Malmö, motorväg (betongväg) 

B E4, Ölmstad–Huskvarna, motorväg (södergående körriktning) 

C Jönköpingsbanan, Falköping–Nässjö, kontaktledning 

D Kust till kust-banan, Hillared–Hestra, spår- och växelbyte 

E Södra stambanan, Älmhult–Hässleholm, kontaktledning 

F 
Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, 
radioblockeringssystem 

90 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.8.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 44 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 44 Trimnings- och miljöåtgärder i södra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

G Västkustbanan, Helsingborg C, tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljö 

H E22, Ronneby Väst, ombyggnad trafikplats 

I Södra stambanan, Gamlarp, anslutning för längre tåg 

J Väg 25, Växjö–Tomeshult, faunaåtgärder 

K Nässjö–Vaggeryd, plankorsningsåtgärder 

L E22, Nygård–Bälö–Gladhammar, mötesseparering 

M E22/väg 34, Ålem, korsningsåtgärd 

8.8.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 45 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer nya dubbelspår att färdigställas mellan Arlöv och Lund, liksom upprustning och 

elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo. En etapp av nya 

stambanor för höghastighetståg kommer också att påbörjas mellan Lund och Hässleholm, 

tillsammans med en av de sista återstående dubbelspårsetapperna på Västkustbanan, den 

mellan Maria och Helsingborg. Dessutom sker ett stort antal förbättringar för att säkerställa 

god framkomlighet och trafiksäkerhet i de övergripande stråken. 
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Tabell 45 Namngivna investeringar i södra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 E65, Svedala–Börringe 

2 Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg, pågående) 

3 Flackarp–Arlöv, utbyggnad till flerspår (pågående) 

4 Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår (pågående) 

5 E4, Ljungby–Toftanäs (pågående) 

6 Kapacitetsåtgärder i Skåne (pågående) 

7 Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur (pågående) 

8 E22, trafikplats Ideon 

9 E22, trafikplats Lund S 

10 E22, Fjälkinge–Gualöv 

11 E22, Lösen–Jämjö (pågående) 

12 E22, Gladhammar–Verkebäck 

13 Väg 25, Österleden i Växjö 

14 Väg 40, Nässjö–Eksjö 

15 Väg 40, förbi Eksjö 

16 Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet 

17 Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (etapp 1) 

18 Ny stambana Hässleholm–Lund 

19 Hässleholm–Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet 

20 Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58 

21 Maria–Helsingborg C, dubbelspår 

22 Alvesta, triangelspår 

23 Väg 25 Sjöatorp–Alvesta V (inklusive trafikplats, pågående) 

24 E22, Ronneby Ö–Nättraby 

25 E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält 

26 Väg 26, Hedenstorp–Månseryd 

27 E22, förbi Bergkvara 

28 Väg 26, Mullsjö–Slättäng 

29 Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana 

30 Räppe, ny station 

31 Malmö bangård, planskild spårkorsning 

32 Malmö C, fler plattformsspår 

33 Malmö C–Östervärn, dubbelspår 

34 ERTMS, Trafikledningscentral Malmö 

Sverigeförhandlingen 

Helsingborg, kollektivtrafik 

Helsingborg, cykelobjekt 

Spårväg Lund C–European Spallation Source (ESS) 91 

Lund, cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage) 

Malmö, stadsbusslinje (EL-MEX och EL-bussar) 

Malmöpendeln, Lommabanan, etapp 2 

Malmö, cykelobjekt 

91 European Spallation Source, en sameuropeisk forskningsanläggning som är under uppförande i 
Lund. ESS kommer att användas för materialforskning. 
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8.8.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 46 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 46 Ytterligare namngivna objekt i södra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent.  

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E4, Trafikplats Ekhagen 

Väg 26, Smålandsstenar–Gislaved 

Väg 40, Skogslid–Haga 

E22, genom Mönsterås 

Väg 25, Nybro, trafikplats Glasporten 

Väg 40, Toverum–Hyttan 

Väg 25,förbi Lessebo 

Väg 25, Norrleden i Växjö inkl. trafikplats 

E6, Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält 
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9 Planförslagets effekter 

I direktivet anges att Trafikverket ska redovisa analyser som visar i vilken utsträckning 

åtgärderna bidrar till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås och vilka 

målkonflikter som uppstår. Detta kapitel svarar på detta genom att effekterna av 

planförslaget beskrivs.  

Vissa delar av planförslaget består av specificerade åtgärder, och för dessa delar kan 

effekterna beskrivas relativt detaljerat. Andra delar av planförslaget består av generella 

anslag och potter, och för dessa delar måste beskrivningen bli mer övergripande. Vissa delar 

av planförslaget ingår inte alls i effektbeskrivningen: redan pågående investeringar (totalt 

66 miljarder kronor under planperioden), räntor, bidrag och myndighetsutövning 

(50 miljarder kronor), länsplanerna (42 miljarder kronor) och medel till forskning och 

innovation (8,5 miljarder kronor). 

Avsnitt 9.1 beskriver planförslagets bidrag till det övergripande transportpolitiska målet, och 

avsnitt 9.2–9.4 bidragen till funktions- och hänsynsmålen (tillgänglighet, trafiksäkerhet, 

miljö och hälsa). I avsnitt 9.5 redovisas effekter på EU:s transportpolitiska mål. 

Känslighetsanalyser och analyser av målkonflikter och målsynergier redovisas i avsnitt 9.6. 

För varje avsnitt redovisas effekterna av planens olika delar på följande sätt:  

 Vidmakthållande omfattar underhåll och reinvesteringar av väg och järnväg

(197 respektive 165 miljarder kronor). Fördelning och användning av dessa medel

samt de förväntade effekterna beskrivs i kapitel 6, samt mer detaljerat i

underlagsrapporten om vidmakthållande. Nedan sammanfattas effekterna på en

övergripande nivå.

 Trimnings- och miljöåtgärder (42 miljarder kronor) respektive stadsmiljöavtal

(9 miljarder kronor) avser mindre investeringar och åtgärder som inte specificeras i

detalj i planförslaget. Hur medlen fördelas beskrivs i avsnitt 7.1 och 7.2. I detta

avsnitt beskrivs effekterna översiktligt. Mer detaljerade beskrivningar finns i

underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.

 Namngivna investeringar är infrastrukturinvesteringar med en kostnad över

100 miljoner kronor. Effektbeskrivningen omfattar samtliga investeringar som

påbörjas under planperioden, även om de inte hinner färdigställas. Det betyder att

effektbeskrivningen omfattar 114 objekt med en total kostnad på 418 miljarder

kronor, varav 224 miljarder kronor under planperioden92. Regeringens direktiv

anger att effekterna av de tre etapperna av nya stambanor för höghastighetståg ska

redovisas separat. Effektbeskrivningen redogör därför dels för de tre

stambaneetappernas effekter (164 miljarder kronor, varav 104 miljarder kronor

under planperioden), dels för de övriga namngivna investeringar som påbörjas

under planperioden och vars effekter kunnat kvantifieras (70 objekt med en total

kostnad på 119 miljarder kronor, varav 67 miljarder kronor under planperioden).

För 41 namngivna investeringar kan inte effekterna kvantifieras utan bara beskrivas

översiktligt. Största delen av detta är ERTMS och relaterade järnvägstekniska

system som beskrivs närmare i avsnitt 7.9 (totalt drygt 61 miljarder kronor) samt

statlig medfinansiering av objekt i storstadsöverenskommelser (6 miljarder kronor

under planperioden).

92 Samlade effektbedömningar av varje enskild namngiven investering finns tillgängliga på 
www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt beslutsunderlag  

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt%20beslutsunderlag
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Figur 40 sammanfattar vad som ingår och inte ingår i effektbeskrivningen samt på vilket 

sätt. 

Figur 40 Typ av effektbeskrivning av planförslagets olika delar – översiktlig beskrivning, kvantifierad beskrivning, ingen 
effektbeskrivning. Tårtbitarna motsvarar respektive plandels totala kostnad; för namngivna investeringar ingår även 
kostnader efter planperioden. 

. 

De kvantifierade effektbeskrivningarna omfattar alltså enbart den svarta delen av 

diagrammet93, och det ska understrykas att detta bara motsvarar omkring en fjärdedel av 

planförslagets totala omfattning (medräknat investeringskostnader efter planperioden).  

De kvantifierade effekterna fördelar sig enligt figur 41, uttryckt som samhällsekonomiska 

nuvärden så att deras storleksordning kan jämföras, och uppdelat på effekter från järnvägs-, 

sjöfarts- och väginvesteringar (inklusive gång- och cykelvägar). I följande avsnitt beskrivs 

effekterna mer i detalj.  

93 I praktiken är inte alla effekter möjliga att kvantifiera varför det även för den mörkgrå delen av 
diagrammet kan finnas effekter eller delar av effekter som ej kvantifierats; huvuddelen av 
effekterna bedöms dock vara kvantifierade.  
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Figur 41 Kvantifierade nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, uppdelade på typ av nytta och trafikslag, 
nuvärden i miljoner kronor. Total nettokostnad omfattar samhällsekonomisk nuvärdeskostnad för investering samt drift 
och underhåll.  

De klart största effekterna är förbättrad tillgänglighet för person- och godstrafik94, följt av 

trafiksäkerhetseffekter. För järnvägsinvesteringar är också nyttorna för transportföretag en 

betydande post. De totala nettokostnaderna i diagrammet avser den totala offentliga 

nettokostnaden, alltså nuvärdet av drift- och underhållskostnader, investeringskostnader 

och offentliga intäkter (skatter, subventioner, avgifter med mera).  

9.1. Övergripande transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Planens 

bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv respektive långsiktigt hållbar 

transportförsörjning redovisas nedan. Hur planens effekter fördelas geografiskt och över 

olika befolkningsgrupper redovisas i den kommande systemanalysen, som publiceras den 31 

januari 2022.  

9.1.1. Samhällsekonomisk effektivitet 

En samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning betyder dels att användningen av 

transportsystemet ska vara samhällsekonomiskt effektiv, dels att de offentliga medlen till 

infrastrukturens utveckling och underhåll ska användas så att samhällsnyttorna som skapas 

blir så stora som möjligt i förhållande till åtgärdskostnaderna. Det är den andra delen som 

står i fokus för den nationella infrastrukturplanen. Den första delen, transportsystemets 

användning, styrs bland annat av skatter, regleringar och offentliga transporttjänster, vilka 

inte är en del av den nationella infrastrukturplanen och därför inte behandlas här.  

Anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar ökades i infrastrukturpropositionen 

med 13 procent respektive 25 procent. Trafikverkets analyser visar att denna ökning är 

samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna består dels av att de totala långsiktiga underhålls- 

och reinvesteringskostnaderna minskar, eftersom det är långsiktigt billigare att underhålla i 

tid, dels av att anläggningens status blir bättre, vilket skapar nyttor för användarna i form av 

94 Tillgänglighet inkluderar bland annat restids- och reskostnadseffekter. 
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minskade störningar och hastighetsnedsättningar. Trafikverkets analyser visar att det hade 

varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna för vidmakthållande ytterligare. De 

samhällsekonomiska beräkningarna av vidmakthållande ger en nettonuvärdeskvot (NNK) 

på 0,7 för underhåll av järnväg och 2,8 för underhåll av belagd väg. Analyserna av 

byggnadsverk visar att det vore samhällsekonomiskt effektivt att investera i underhåll av 

byggnadsverk tidigt i planperioden för att på så sätt undvika merkostnaderna som följer av 

att förskjuta underhåll av till exempel broar och tunnlar på framtiden. Analyserna av 

bärighetssatsningar visar vidare att det är samhällsekonomiskt lönsamt att möjliggöra 

transporter med längre och tyngre fordon på väg. Totalt har satsningen för att möjliggöra 

tyngre fordon på väg en NNK på 2,5. Ett möjliggörande av längre fordon på väg skulle ha en 

NNK över 10.  

Nuvarande anslagsnivåer kommer inte att räcka för att upprätthålla anläggningens 

nuvarande funktionalitet, och det leder också till långsiktigt ökande underhållskostnader. 

Enligt analyserna som presenterades i Trafikverkets inriktningsunderlag95 skulle det 

behövas ytterligare 13 procent (26 miljarder kronor) högre anslag för järnväg respektive 

20 procent (50 miljarder kronor) högre anslag för väg för att upprätthålla dagens 

funktionalitet.  

Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet baserat på 

de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Åtgärdskostnaderna är 

relativt låga och ger stora effekter. Exempelvis åtgärder som innebär hastighetshöjning och 

kapacitetsökning inom järnvägsnätet ger generellt stora nyttor. Bulleråtgärder är 

samhällsekonomiskt lönsamma redan vid låga trafikflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder inom 

vägsystemet är generellt mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Trafikverket bedömer att 

det skulle vara samhällsekonomiskt effektivt om dessa anslag kunde ökas ytterligare. 

Stambaneetappernas samhällsekonomiska lönsamhet är negativ. Nettonuvärdeskvoten 

(NNK) är -0,6 (nettonuvärde -85 miljarder kronor) för Ostlänken, -0,8 (nettonuvärde 

- 38 miljarder kronor) för Hässleholm–Lund och -0,8 (nettonuvärde -55 miljarder kronor)

för Göteborg–Borås. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att etapperna inte används

fullt ut förrän systemet är färdigt. Givet att de första etapperna är byggda har de

sammanbindande etapperna (från Jönköping till Linköping, Borås respektive Hässleholm)

en NNK på -0,4, det vill säga fortfarande negativt men högre än de tidigare etapperna. Totalt

sett har hela systemet en NNK -0,5 (nettonuvärde -280 miljarder kronor). För närvarande

pågår ett arbete med kostnadsreducerande åtgärder, där flera åtgärder som avsevärt

minskar investeringskostnaderna även ger viss påverkan på systemets funktion och därmed

samhällsnyttorna. Effekterna av dessa förändringar är ännu inte medtagna i de beräknade

nyttorna. Bedömningen är att förändringarna kommer göra att vissa delnyttor förändras

medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i

aktuella bedömningar.

Övriga namngivna investeringar (vars effekter kan kvantifieras96) exklusive etapperna av 

de nya stambanorna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot på 0,2 och ett nettonuvärde på 

32 miljarder kronor. Inklusive stambaneetapperna blir genomsnittlig NNK -0,4 

(nettonuvärde -145 miljarder kronor). För järnvägsobjekten exklusive nya stambanor är 

genomsnittlig NNK -0,2 (nettonuvärde -26 miljarder kronor), för vägobjekten 0,9 

(nettonuvärde 47 miljarder kronor) och för sjöfartsobjekten 0,7 (nettonuvärde 11 miljarder 

kronor). Spridningen i lönsamhet är stor för både väg- och järnvägsobjekt. Majoriteten av 

95 Justerade för förändrat investeringsindex 2017–2021. 
96 Totalt 70 investeringar som har beräknade effekter. 
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vägobjekten (28 av 30)  är lönsamma men med varierande NNK, medan strax över hälften 

av järnvägsobjekten är olönsamma, även i det fallet med stor spridning. Det finns många 

mycket lönsamma objekt som inte kunnat inrymmas i planen, både väg- och järnvägsobjekt. 

Den genomsnittliga NNK för de nya objekt som föreslås för en 10 procent ökad ram är 0,9 

med ett nettonuvärde på 18 miljarder kronor.  

Figur 42 illustrerar nytto/kostnads-effektiviteten för investeringar i respektive kandidater 

utanför planförslaget.  

Figur 42 Nyttor och kostnader för namngivna investeringar i planförslaget respektive utanför planförslaget. Den streckade 
linjen visar samhällsekonomisk lönsamhet, det vill säga nytta/kostnad>1 vilket motsvarar NNK>0 (nyttan är större än 
kostnaden). 

Varje stapel är en investering, och dess totala yta är hur mycket nytta den skapar. Man bör 

alltså sträva efter så stor sammanlagd yta (nytta) som möjligt. Stapelns bredd är 

investeringens kostnad, det vill säga hur mycket plats den tar av det totala planutrymmet. 

Den sammanlagda bredden på alla staplarna är alltså den sammanlagda kostnaden, som 

inte får överstiga den tillgängliga budgeten. Höjden på varje stapel är nytto/kostnads-

kvoten, och som framgår av figuren så maximeras den totala nyttan givet en viss budget om 

man väljer investeringar som har så hög nytto/kostnads-kvot som möjligt. Därmed får man 

ett stort bidrag till den samlade nyttan (staplarnas totala yta) samtidigt som man inte tar så 

mycket av den totala budgeten (den sammanlagda stapelbredden) i anspråk. Objekt som 

inte når upp till den streckade linjen har lägre total nytta än kostnad, dvs NNK < 0, och är 

därmed samhällsekonomiskt olönsamma enligt kalkylen. 

Som synes finns många kandidater utanför planförslaget som har betydligt högre lönsamhet 

än objekten i planförslaget. Det är därför svårt att hävda att medlen till namngivna 

investeringar används samhällsekonomiskt effektivt, alltså så att de totala samhällsnyttorna 

blir så stora som möjligt. Se också figur 43 i kapitlet om känslighetsanalyser.  

Det förtjänar dock att understrykas att det även finns andra överväganden än 

samhällsekonomisk effektivitet att ta hänsyn till, samt att de samhällsekonomiska 

kalkylerna inte fångar alla effekter. I de samlade effektbedömningar som upprättas för varje 

investering bedöms de effekter som inte fångas i kalkylen kvalitativt, och en bedömning görs 

av objektens totala lönsamhet där de beräknade och de ej beräknade effekterna vägs 

samman. Inga objekt i planförslaget med positiv nettonuvärdeskvot har bedömts som 

CD 
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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 drift- 

och underhållsverksamhet inom vidmakthållande har potential att förbättra måluppfyllelse 

inom flera områden, men det är osäkert i vilken utsträckning den potentialen kommer att 

realiseras. På det lågtrafikerade vägnätet riskerar natur- och kulturvärden som exempelvis 

artrika vägkanter, alléer, faunapassager och kulturbroar att få en försämrad standard i slutet 

av planperioden till följd av ett minskat underhåll.  

Det positiva bidrag som planförslaget ger, till stor del från ofta kostnadseffektiva 

miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, är litet i förhållande till identifierade behov, till 

exempel för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, skydd av dricksvattenförsörjning och 

hantering av förorenade områden.  

Planförslaget bedöms minska vägtrafikens hälsopåverkan marginellt avseende luftkvalitet 

på nationell nivå. Däremot bedöms planförslaget kunna bidra till försämrad luftkvalitet  

regionalt och lokalt, främst i storstadsregionerna och i tätorter. Exponeringen av utsläpp till 

följd av bostadsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor. Utvecklingen mot en renare 

fordonsflotta bedöms innebära att inga eller ett fåtal statliga vägar överskrider 

miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2030. Däremot kan takdirektivet för kväveoxider 

bli svårt att uppnå. Emissioner, halter och exponering av slitagepartiklar (PM10) ökar till 

följd av trafikutvecklingen, och riskerar att miljökvalitetsnormer överskrids. Vägtrafikens 

emissioner bedöms fortsatt ha en omfattande negativ påverkan på människors hälsa. 

Planförslaget bedöms ha potential att bidra till att färre personer utsätts för de högsta 

buller- och vibrationsnivåerna. Vidmakthållande av befintlig infrastruktur, inklusive av 

befintliga bullerskydd, är avgörande för i vilken mån potentialen kommer att realiseras. 

Investeringar i cykelbanor och ökade krav på att tillgodose cykeltrafikens behov vid 

nybyggnation bedöms - tillsammans med en ökning av cykelåtgärder inom trimning och 

vidmakthållande samt åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtal - ha en positiv påverkan på 

aktivt resande.  

Effekter på miljö och bidrag till måluppfyllelse redovisas mer ingående i rapporten 

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022–2033.98  

9.4. Trafiksäkerhet 

De namngivna investeringarna förbättrar trafiksäkerheten. Enligt de beräknade effekterna 

ger de namngivna investeringarna en minskning med 1,999 dödsfall, 3,8 mycket allvarligt 

skadade och 15 allvarligt skadade i trafiken för år 2040. De exakta effekterna varierar över 

tid, dels eftersom fordonens trafiksäkerhetsegenskaper förbättras över tid, dels eftersom 

investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. Effekterna kan jämföras med att 

genomsnittet för åren 2017–2020 var 250 dödsfall och 4 000 allvarligt skadade, och att 

etappmålet för 2030 är en halvering av antalet döda och en minskning av antalet allvarligt 

skadade med en fjärdedel.  

Ett sätt att sammanfatta och jämföra de ackumulerade trafiksäkerhetseffekterna över hela 

investeringarnas livslängd är att uttrycka effekten som samhällsekonomiskt nuvärde. Hela 

effekten från de namngivna investeringarna motsvarar ett nuvärde på 33 miljarder kronor. 

98 Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227. 
99 Här ingår effekter från väginvesteringar och plankorsningsåtgärder. 
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Huvuddelen av detta (27 miljarder kronor) kommer från väginvesteringar, men bidrag 

kommer också från etapperna av de nya stambanorna (2 miljarder kronor), övriga 

järnvägsinvesteringar (2,7 miljarder kronor) och sjöfartsinvesteringar (1,1 miljarder kronor). 

De nya objekt som föreslås vid 10 procents ökad ram har en sammanlagd kostnad på 

omkring 14 miljarder kronor, och skulle ge en ytterligare trafiksäkerhetseffekt motsvarande 

ett nuvärde på 20 miljarder kronor, alltså i samma storleksordning som effekten av samtliga 

namngivna investeringar i planförslaget. Objekten ger en minskning med 1100 dödsfall, 2,3 

mycket allvarligt skadade och 9,6 allvarligt skadade i trafiken, beräknat för år 2040. 

Vidmakthållande av vägarna är viktigt för trafiksäkerheten eftersom det bland annat 

upprätthåller funktionen hos vägmarkeringar, räcken och vägbanor. Det blir allt viktigare att 

infrastrukturen stöder fordonens trafiksäkerhetssystem, till exempel filhållningssystem. 

Högre standard för underhåll av vägmarkeringar kan ha en betydande trafiksäkerhetseffekt, 

särskilt när filhållningssystem och liknande blir vanligare.  

Trimningsåtgärder omfattar 12 miljarder kronor till åtgärder för ökad trafiksäkerhet. 

Åtgärderna är oftast mycket kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av 

trafiksäkerheten i förhållande till kostnaderna.  

9.5. Effekter på EU:s transportpolitiska mål 

EU:s gemensamma transportpolitiska mål101 ligger väl i linje med de svenska 

transportpolitiska målen. Alla åtgärder i planen som ligger på TEN-T-nätet bidrar också till 

TEN-T-förordningens mål och krav, och huvuddelen av åtgärderna på TEN-T-näten bidrar 

både till de svenska målen och till EU-målen. Som nämnts i avsnitt 1.3.5 sker nu en översyn 

av förordningen och ett förslag till reviderad TEN-T-förordning förväntas finnas framme i 

december 2021 och beräknas träda i kraft 2023. Den kommer att baseras bland annat på 

EU-kommissionens nya vitbok för transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet 

(Sustainable and Smart Mobility Strategy)102. Där formuleras bland annat milstolpar för år 

2030, 2035 och 2050 för att visa transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart 

och motståndskraftig mobilitet och vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida 

politiken. Införandet av ERTMS på TEN-T-nätet är ett av målen inom EU för att uppnå 

driftskompatibilitet inom unionen, och det kommer också bidra till bättre robusthet och 

lägre felfrekvens och därmed bidra till målen om effektivitet och kvalitet i 

transportsystemet. 

Åtgärderna för längre och tyngre godståg kommer att bidra till att uppfylla EU-kraven om 

att det ska vara möjligt att framföra 750 meter långa godståg på TEN-T:s stomnät för gods. 

Det finns också krav på utveckling av rastplatser på motorvägar på stomnätet, bland annat 

för parkering för yrkestrafikanter. EU har inte preciserat dessa krav, så enligt det som är 

känt idag anses Sverige uppfylla kraven. Trafikverket överväger dock kontinuerligt åtgärder 

för att skapa förutsättningar för mer trygga och säkra rastplatser i samverkan med 

branschen, andra myndigheter och övriga aktörer. Trimnings- och miljöåtgärder innefattar 

bland annat medel för åtgärder på rastplatser. 

När det gäller ny infrastruktur finns såväl Norrbotniabanan som nya stambanor Stockholm–

Göteborg/Malmö angivna i TEN-T-förordningen som planerad infrastruktur som ska vara 

100 Här ingår effekt från väginvesteringar. 
101 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
102 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
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färdigställd 2030 respektive 2050. Planförslaget innebär att genomförandet påbörjas. Enligt 

principerna i förordningen är genomförandet av nätet dock beroende av bland annat 

tillgängliga ekonomiska resurser på nationell nivå. Det innebär att det inte är förordningen 

som styr tidpunkten för genomförandet av dessa nya banor, även om medlemsstaterna har 

åtagit sig att sträva efter att slutföra arbetet till målåren. 

9.6. Känslighetsanalyser 

Enligt direktivet ska Trafikverket redovisa om urvalet av infrastrukturåtgärder är robust i 

förhållande till hur olika omvärldsfaktorer och styrmedel utvecklas, samt andra relevanta 

faktorer. Dessutom ska eventuella målkonflikter och synergier analyseras. 

Hur urvalet av infrastrukturåtgärder skulle påverkas av alternativa antaganden om 

omvärldsfaktorer och styrmedel är svårt att svara på av två skäl. För det första är det inte 

möjligt att kvantifiera alla överväganden som styr urvalet av åtgärder och investeringar, och 

därmed är det svårt att exakt ange hur detta urval skulle påverkas av andra antaganden. 

Prognoser, effektberäkningar och kalkyler omfattar många effekter men inte alla, och 

baseras också i viss utsträckning på schabloner och förenklingar. För det andra är det inte 

trivialt att ange vad ”urvalet” i föreliggande planförslag omfattar. Som redovisats i avsnitt 1.2 

så räcker inte den angivna utvecklingsramen till allt som anges i direktivet. Planförslaget 

innehåller därför ett mycket begränsat antal nya investeringar. Frihetsgraderna i 

planförslaget är med andra ord begränsade av att regeringens direktiv anger att gällande 

plan ska fullföljas, så det är inte självklart vad som egentligen ska avses med Trafikverkets 

”urval av infrastrukturåtgärder” i detta planförslag.  

Icke desto mindre är frågorna om robusthet och målkonflikter principiellt viktiga. I detta 

avsnitt belyses därför dessa frågor genom att studera hur ett hypotetiskt ”planförslag” skulle 

se ut med två förenklande antaganden: för det första att de samhällsekonomiska kalkylerna 

fångar investeringarnas samtliga effekter rättvisande, och för det andra att det går att välja 

fritt mellan de (ej pågående) investeringar som ligger i gällande plan samt de investeringar 

som Trafikverket identifierat som kandidater till att läggas in i plan.  

I verkligheten avgörs valet av investeringar av många andra överväganden och effekter än de 

som fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Men genom att studera hur 

investeringarnas rangordning enligt kalkylerna beror på olika antaganden och viktningar av 

effekter, kan man belysa i vilken utsträckning som urvalet av investeringar är robust. Även 

målkonflikter och synergier kan belysas och hur stora bidrag till olika delar av funktions- 

och hänsynsmålen som är teoretiskt möjliga att uppnå genom investeringar.  

9.6.1. Investeringsurvalets känslighet för osäkerheter i effekterna 

Analyserna i detta avsnitt utgår från de 179 investeringsobjekt som har beräknade effekter i 

form av samhällsekonomiska kalkyler. Det är 98 järnvägsobjekt (totalt 220 miljarder 

kronor), 75 vägobjekt (totalt 61 miljarder kronor) och 6 sjöfartsobjekt (totalt 17 miljarder 

kronor). Av investeringarna ingår 62 i gällande plan, med en total kostnad på 99 miljarder 

kronor. I analysen ingår därmed inte de investeringar som saknar kvantifierade effekter, till 

exempel ERTMS. Etapperna på de nya stambanorna för höghastighetståg lämnas också 

utanför analysen, eftersom de är så stora att de annars dominerar alla resultat.  

Frågan är hur ett urval efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet ser ut givet samma totala 

budgetram, och framför allt hur detta urval förändras om vikterna på olika effekter ändras.  

Om urvalet av objekt hade gjorts efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet, givet samma 

budgetram, hade 42 av de ursprungliga 62 objekten funnits kvar i planförslaget, medan 20 

hade utgått och 65 andra hade lagts till. Den beräknade totalnyttan hade ökat med drygt 
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40 procent, från 202 miljarder kronor till 286 miljarder kronor, se figur 43 nedan. Samtliga 

typer av nyttor ökar. Störst är ökningen för trafiksäkerhetsnyttorna, som fördubblas. 

Andelen av budgetramen som går till väginvesteringar ökar från en tredjedel till hälften.  

Figur 43 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget respektive urval strikt efter beräknad samhällsekonomisk 
lönsamhet (nuvärden, miljoner kronor). 

Det strikt samhällsekonomiska urvalet av investeringar används som referens för de 

fortsatta analyserna av urvalets robusthet. Frågan är hur detta urval förändras om 

viktningen av olika typer av effekter ändras, jämfört med de vikter som finns i 

grundkalkylen. För att undersöka detta femdubblas vikterna i tur och ordning för tre olika 

effekter: godstransportnyttor, trafiksäkerhet och koldioxidutsläpp. För varje sådant 

extremscenario rangordnas investeringarna återigen efter samhällsekonomisk lönsamhet, 

men med en femdubblad vikt för respektive effekt, och de högst rankade objekten väljs ut 

upp till samma budgetram som förut.  

Att ge vissa av effekterna i grundkalkylen en större vikt kan tolkas på flera sätt, och är därför 

en användbar metod för att representera flera olika osäkerheter i samma analys. Till 

exempel beror de beräknade klimateffekterna på antaganden om fordonens framtida 

egenskaper, vilka är osäkra. Om fordonens utsläpp av koldioxid per kilometer i verkligheten 

blir dubbelt så höga jämfört med vad som antagits i kalkylerna, motsvarar det att 

klimateffekternas vikt borde vara dubbelt så hög. På samma sätt kan en analys med andra 

vikter på effekterna representera andra osäkerheter i prognoser och effektberäkningar som 

systematiska under- eller överskattningar av olika effekter, till exempel fordonens framtida 

trafiksäkerhetsegenskaper eller framtida godstransportkostnader. Analysen kan också 

representera ändrade urvalskriterier i form av politiska prioriteringar – om man till exempel 

vill vikta godstransporter eller trafiksäkerhet högre än vad standardkalkylen gör. 

Tabell 47Tabell 46 visar hur urvalet av investeringar inom budgetramen förändras när vissa 

nyttoposter får en femdubblad vikt jämfört med ett urval utifrån strikt samhällsekonomisk 

lönsamhet.  
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Tabell 47 Förändring av urvalet investeringar (enligt strikt samhällsekonomisk lönsamhet) om vikten för en viss effekt 
femdubblas. 

Femdubblad vikt för… 
Av 107 objekt i 
referensurvalet 

ut ur urvalet 

Av 107 objekt i 
referensurvalet 

in i urvalet 

Av referensurvalets 
ram på 99 mdkr kr 

ut ur/in i urvalet (mdkr) 

Godstransporter 14 9 8,2 

Trafiksäkerhet 6 9 6,1 

Utsläpp av koldioxid 1 4 5,7 

En femdubbling av vikten för en viss nytta är ett extremt antagande när det gäller 

storleksordningen på osäkerheten i beräkningar och värderingar av effekterna i de 

samhällsekonomiska kalkylerna. Trots det förändras urvalet av objekt endast måttligt. Ett 

fåtal objekt byts ut i urvalet, motsvarande 6–8 procent av budgetramen. Motsvarande analys 

har även gjorts där vikten för respektive effekt istället fördubblats, vilket också är en stor 

förändring, men det påverkar urvalet ytterst marginellt.  

Analysen kan även visa hur urvalets totala nyttor förändras när en viss effekt får en högre 

vikt. Ett urval av investeringar där till exempel trafiksäkerhetseffektens vikt femdubblats 

kommer förstås att innehålla fler objekt med (relativt sett) höga trafiksäkerhetsnyttor. 

Därmed blir ett sådant urvals totala trafiksäkerhetseffekt större i referensurvalets, medan 

övriga nyttor blir lägre. Resultaten visas i figur 44.  

Figur 44 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, i ett urval strikt efter samhällsekonomisk lönsamhet, samt i 
urval utifrån femdubblade vikter för godsnyttor, klimatnyttor respektive trafiksäkerhetsnyttor. 

Om urvalet görs utifrån en femdubblad vikt för godseffekterna blir de totala godsnyttorna 

11 procent högre i urvalet av investeringar jämfört med referensurvalet. I urvalet utifrån 

femdubblad vikt för klimat är klimatnyttorna 9 procent högre, och i urval utifrån 

femdubblad trafiksäkerhetsvikt är trafiksäkerhetsnyttorna 7 procent högre än i 

referensurvalet. Skillnaderna i totala nyttor mellan de fyra urvalen är förvånansvärt små, 
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med tanke på den tämligen extrema analysen med femdubblade vikter för gods, klimat 

respektive trafiksäkerhet.  

Slutsatsen av denna analys är att rangordningen av investeringar, och därmed urvalet givet 

en viss budget, är robust även för mycket stora variationer i hur effekter viktas. Än mer 

robusta är de uppnådda totala nyttorna, som ändras mycket måttligt trots den tämligen 

extrema omviktningen.  

Det intuitiva skälet till detta är att det är så stor skillnad på investeringarnas lönsamhet – de 

mest lönsamma objekten är oerhört mycket mer lönsamma än de minst lönsamma (se 

stapeldiagrammet i figur 44). Det gör att även stora omviktningar av en enskild nytta inte 

har så stor effekt på rangordningen. 

Urvalsprincipen i analyserna ovan är givetvis en förenkling av verkligheten, eftersom den 

enbart tar hänsyn till beräknad samhällsekonomisk lönsamhet och antar att man fritt kan 

välja bland objekten i gällande plan och de nya kandidaterna. Men detta ger ändå en god 

bild av hur olika objekts relativa kostnadseffektivitet förändras när olika typer av nyttor 

viktas om.  

9.6.2. Osäkerheter i investeringskostnad, trafiktillväxt, godsprognos och 

tidsvärderingar 

I avsnittet ovan analyserades hur urvalet av investeringar ändrades om olika typer av 

effekter fick högre vikt. Det finns även andra typer av osäkerheter i prognoser och kalkyler. I 

detta avsnitt beskrivs och effekterna på investeringsurval och genomsnittlig lönsamhet av 

några av dessa osäkerheter: investeringskostnad, trafiktillväxt, godstransporttillväxt samt 

relativ värdering av restid i bil respektive tåg. 

Investeringskostnaden har en stor påverkan på lönsamheten och därför görs en 

känslighetsanalys med en högre investeringskostnad för samtliga analyserade objekt. I 

känslighetsanalysen används 85 procents konfidensintervall i de successiva 

kostnadskalkylerna, eller en schablonökning av kostnaden med 30 procent för de objekt där 

ingen successiv kalkyl finns. Med en generellt högre investeringskostnad minskar 

genomsnittlig NNK för namngivna investeringar (exklusive nya stambanor) i planförslaget 

från 0,2 till 0,0 (nettonuvärde 2,8 miljarder kronor). Fyra objekt går från svagt lönsamma 

till svagt olönsamma vid högre investeringskostnad. Eftersom investeringskostnaden i 

känslighetsanalysen ökar i stort sett lika mycket för alla objekt ändras inte urvalet av 

investeringar. 

För de flesta103 objekten i planförslaget görs också känslighetsanalyser med annan 

trafiktillväxt, dels 50 procent högre trafiktillväxt än i basprognosen och dels utan någon 

trafiktillväxt alls jämfört med basåret 2017. Antagandena i dessa känslighetsanalyser är 

ganska extrema. Som jämförelse beräknade Trafikverket i inriktningsunderlaget 2020 att 

osäkerhetsintervallet för vägtrafiktillväxten med avseende på osäkra 

omvärldsförutsättningar (bränslepris, befolkning osv) var 21–38 procent, jämfört med 

basprognosens beräknade vägtrafiktillväxt på 27 procent till år 2040.  

För sjöfartsobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 0,8104, sjunker NNK till 

0,6  i känslighetsanalysen med högre investeringskostnad, nettonuvärde sjunker från cirka 

11 till 9 miljarder kronor). Samtliga objekt är fortsatt lönsamma. Vid antagande om 0 

procents trafiktillväxt sjunker genomsnittlig NNK till 0,1 (nettonuvärde 1 miljard kronor) 

103 Känslighetsanalys med 0 procent trafiktillväxt finns för 69 av 70 och känslighetsanalys med +50 
procent trafiktillväxt för 67 av 70 analyserade objekt. 
104 Baserat på samtliga 4 objekt, för alla objekt finns alla känslighetsanalyser. 
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och 3 av 4 sjöfartsobjekt blir olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre trafiktillväxt 

ökar istället NNK till 1,6 (nettonuvärde 24 miljarder kronor). 

Den genomsnittliga NNK för järnvägsobjekten (exklusive nya stambanor) vid antagande om 

0 procents trafiktillväxt är -0,4105 (nettonuvärde -44 miljarder kronor) jämfört med 

huvudanalysens NNK på -0,3106. Ett av 36 objekt går från lönsamt till olönsamt vid detta 

antagande. Genomsnittlig NNK ökar till - 0,1107 och nettonuvärdet till -7,8 miljarder kronor 

vid 50 procents högre trafiktillväxt, fem objekt går från olönsamma till lönsamma. 

Känslighetsanalysen med högre investeringskostnad ger en NNK på -0,4 och har gjorts för 

alla järnvägsobjekt. Endast ett järnvägsobjekt byter tecken med känslighetsanalysen av 

högre investeringskostnad. 

För vägobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 1,1108, sjunker den 

genomsnittliga NNK till 0,7 (nettonuvärde 39 miljarder kronor) med högre 

investeringskostnad (3 objekt går från lönsamma till olönsamma). Vid antagande om 0 

procents trafiktillväxt sjunker NNK till 0,1 (nettonuvärde 5,7 miljarder kronor) och till följd 

av det går 7 objekt från lönsamma till olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre 

trafiktillväxt blir NNK 1,0.109 Med ett nettonuvärde på 55 miljarder kronor. De objekt som 

var olönsamma i huvudanalysen är fortsatt olönsamma även med högre trafiktillväxt, dock 

nära 0. 

Som noterades i avsnitt 2.2.2 innebär godstransportprognoserna en väsentlig ökning av 

godstransporternas tillväxttakt jämfört med den historiska trenden. Det är därför motiverat 

att undersöka hur mycket de beräknade nyttorna ändras om godstransporterna växer som 

den historiska trenden i stället för som i prognosen. Effekten visar sig vara mycket liten. 

Genomsnittlig NNK ändras knappast alls (motsvarande avrundningsfel). Urvalet av 

investeringar ändras obetydligt: 1 objekt lämnar urvalet och ersätts av 7 andra mindre 

investeringar. Andelen av ramen som går till vägobjekt ökar från 50 till 52 procent.  

I kalkylerna värderas inbesparad restid ombord på tåg något lägre än inbesparad restid i bil. 

Värderingarna kommer från studier av resenärers val mellan olika alternativ, och kan tolkas 

som att restid ombord på tåg är bekvämare eller mer produktiv än motsvarande restid som 

bilförare, och tågrestid innebär därmed ett mindre resmotstånd per minut än vad bilrestid 

gör. En minskning av tiden som man behöver vänta på tåg värderas däremot betydligt högre 

än såväl bil- som tågrestid ombord. Att differentiera restidsmotståndet med avseende på 

färdmedel uppfattas dock ibland som kontroversiellt, och det är därför av intresse att 

undersöka hur urvalet av investeringar påverkas om tidsbesparingar ombord på tåg och bil 

värderas lika högt. Ett överslag erhålls om hela tågtidsbesparingarna räknas upp med en 

faktor motsvarande kvoten mellan tåg- och bilrestid. Detta ger dock en överskattning av 

effekten, eftersom en stor del av tågtidsbesparingarna utgörs av kortare väntetider, som ju 

redan är högt värderade. Att separera tidsvinsterna i ombordtid och väntetid är dock ett 

betydande arbete, så det har inte gjorts. Beräkningarna visar ändå att effekten på urvalet av 

investeringar är liten. Två objekt lämnar urvalet (som omfattar 107 objekt) och ersätts av 

fyra andra. Andelen av ramen som går till väginvesteringar minskar från 49,9 procent till 

49,4 procent (som jämförelse är andelen 33 procent i det faktiska planförslagets urval).   

105 Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1). 
106 Baserat på 36 objekt. 
107 Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1). 
108 Baserat på 30 objekt.  
109 Baserat på 28 objekt (finns ej för E22 Trafikplats Lund S och E4 Trafikplats Ljungarum, 
genomgående körfält). 
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9.6.3. Målkonflikter och -synergier 

I stort sett alla investeringar innebär en grundläggande målkonflikt mellan nyttor och 

investerings- och driftkostnader. Eftersom samhällets medel är begränsade har en 

infrastrukturinvestering alltid en alternativkostnad: pengarna som används till en 

investering hade kunnat användas till något annat. Det är denna målkonflikt som avspeglas i 

nettonuvärdeskvoten – ju högre kvoten är, desto mer nyttor skapas per krona, och desto 

lägre är risken att alternativkostnaden överstiger investeringens nettonytta.  

Investeringar kan också innebära målkonflikter mellan olika typer av nyttor. En järnväg 

eller väg i ny sträckning kan till exempel skapa ökad tillgänglighet men innebära intrång i 

natur- eller boendemiljöer. En annan typ av målkonflikt som kan uppstå är mellan 

tillgänglighetseffekter och externa effekter, huvudsakligen utsläpp och trafiksäkerhet – men 

i många fall finns också synergier mellan dessa mål, det vill säga att en investering kan bidra 

positivt till alla dessa mål. Figur 45 illustrerar målkonflikter och målsynergier. Varje prick är 

en investering, gröna för objekt i plan och röda för kandidater till ny plan. På x-axeln finns 

total tillgänglighetseffekt per krona (person, gods och transportföretag), och på y-axeln finns 

totala externa effekter per krona. Längst upp till höger finns investeringar med starka 

målsynergier, som ger positiva bidrag till både tillgänglighet och externa effekter. Längst 

ned till höger och längst upp till vänster finns investeringar med målkonflikter, som 

antingen förbättrar tillgängligheten men ger negativa externa effekter (nere till höger) eller 

minskar de externa effekterna men också försämrar tillgängligheten (uppe till vänster). Om 

summan av tillgänglighetseffekterna och de externa effekterna per krona är större än 1 är 

objektet lönsamt, vilket visas med den streckade linjen. Ju längre avstånd från linjen (uppåt 

höger) desto mer lönsamt är projektet.  

Figur 45 Investeringars målkonflikter och -synergier 
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Som framgår av diagrammet är det betydligt vanligare att investeringar har synergier, det 

vill säga har positiva effekter på flera mål. Det är framför allt väginvesteringarna som har 

väsentliga synergieffekter, eftersom det är vanligt att de ger betydande bidrag både till 

tillgänglighet och till minskade externa effekter, framför allt ökad trafiksäkerhet. 

Järnvägsinvesteringarna skapar huvudsakligen nyttor i form av ökad tillgänglighet. Men det 

finns också exempel på investeringar med inneboende målkonflikter mellan externa effekter 

och tillgänglighet. Längst upp till vänster i diagrammet, strax till vänster om y-axeln, finns 

ett grönt kryss som visar en väginvestering som minskar tillgängligheten men ökar 

trafiksäkerheten.  

I andra sammanhang än investeringar är det vanligare med målkonflikter mellan 

tillgänglighet (funktionsmål) och externa effekter (hänsynsmål). Sänkt hastighetsgräns ger 

till exempel oftast ökad trafiksäkerhet men minskad tillgänglighet, och ökad bränsleskatt ger 

minskade utsläpp men också oftast minskad tillgänglighet.  

För investeringar är det däremot vanligt med synergier mellan funktions- och hänsynsmål. 

De flesta väginvesteringar ger både ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. Däremot 

kan väginvesteringar göra att trafiken och därmed utsläppen ökar, men som framgår av 

diagrammet ovan är denna negativa effekt oftast mycket mindre än den positiva 

trafiksäkerhetseffekten, så nettoeffekten blir positiv. För järnvägsinvesteringar är visserligen 

bidragen till minskade utsläpp och olyckor vanligen små, men å andra sidan är bägge 

vanligen positiva. Däremot är det relativt vanligt med målkonflikter mellan infrastruktur 

och intrång i natur-, kultur- och boendemiljöer. Särskilt infrastrukturinvesteringar i ny 

sträckning kan innebära betydande intrång. 
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10 Kostnadsstyrning och produktivitet 

Regeringen har i direktivet gett Trafikverket i uppdrag att redovisa ett förslag till upplägg 

och tidplan för hur arbetet med en ökad effektivisering och kostnadskontroll ska 

genomföras. Trafikverket har under lång tid arbetat för att utveckla och stärka 

kostnadskontrollen och effektiviteten i verksamheten. Trafikverket ska verka för en intern 

effektivitet i genomförandet av uppdraget. I uppdraget ligger även att verka för en ökad yttre 

effektivitet genom rollen som stor beställare på anläggningsmarknaden. Trafikverket har ett 

flertal verktyg för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är förmågan att hantera 

avvägningen mellan tid, kostnad och innehåll i investerings- och underhållsåtgärder.  

I detta kapitel redovisas först en analys av de kostnadsförändringar som skett sedan den 

gällande planen fastställdes. Sedan följer en beskrivning av åtgärder som Trafikverket 

genomför eller redan har slutfört gällande styrning av kostnadsstyrning, effektivitet och 

produktivitet. Slutligen redovisas, under rubriken ”Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, 

effektivitet och produktivitet” hur Trafikverket avser fortsätta arbetet med ökad 

effektivisering och kostnadskontroll.  

10.1. Trafikverkets erfarenheter av kostnadsutveckling 

Trafikverket följer utvecklingen och utfallet av kostnader i pågående och slutförda åtgärder. 

Detta redovisas i årsredovisningen, men också vid andra tillfällen som i 

byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka orsaker som ligger 

bakom förändring av kostnader. Det kan till exempel vara att omfattningen av projektet har 

förändrats. I avsnitt 1.2 framgår hur mycket av den nationella planen 2018–2029 som 

genomförts samt hur många av de namngivna objekten som följt med till förslaget till 

nationell plan 2022–2033, det vill säga de objekt som är pågående samt de beslutade objekt 

som ännu inte har startat. Av avsnitt 1.2 framgår också att kostnaden för pågående samt ej 

startade objekt har ökat. Ur ett kostnadsstyrningsperspektiv är det viktigt att närmare 

analysera utvecklingen av kostnaderna bland dessa åtgärder.  

Generellt sett har bygg- och anläggningskostnaderna i Sverige ökat realt sedan lång tid 

tillbaka. Trafikverkets kostnader för väg- och banhållning har också ökat trendmässigt, 

vilket sammanfattas i indexen (se figur 46). Kostnadsindex är uppdelat i drift- respektive 

investeringsindex för väg respektive bana, och avser hur den genomsnittliga kostnaden för 

en representativ korg av åtgärder har utvecklats över tid. 
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Figur 46 Kostnadsindex för investering respektive drift av bana respektive väg. Index 100 = 1990 års nivå.  

Kostnaderna i gällande plan uttrycks i 2017 års priser, medan föreliggande planförslag 

uttrycks i 2021 års priser. Under denna period har investeringsindex ökat med 10 procent 

för bana och 15 procent för väg, medan driftindex har ökat med 12 procent för bana och 

11 procent för väg. Konsumentprisindex (KPI) har under samma period ökat med 6 procent. 

Uttryckt i fasta priser (rensat för KPI) har alltså drift- och investeringsindex i genomsnitt 

ökat med omkring 6 procent sedan föregående plan. De följande kostnadsjämförelserna är 

uttryckta i fasta priser, det vill säga enbart justerade för KPI, inte för investerings- eller 

driftindex. 

10.1.1. Utveckling 

Vad gäller den verksamhet som finansieras via utvecklingsanslaget framgår av tabell 48 

kostnadsökningen för namngivna objekt110 som finns såväl i gällande plan 2018–2029111 som 

i underlaget för planförslaget 2022–2033.  

110 Etapperna av nya stambanor för höghastighetståg är exkluderade från analysen eftersom de 
annars helt skulle dominera resultaten. Den sammanlagda kostnaden för etapperna som finns med i 
gällande plan har ökat med 48 procent, från 110 till 163 miljarder kronor (prisnivå 2021), sedan 
gällande plans fastställelse. Kostnadsutveckling, kostnadsreducerande åtgärder och 
kostnadsstyrning avseende nya stambanor behandlas i avsnitt 7.5.  
111 Justerat till prisnivå 2021 med KPI. Observera dock att investeringsindex ökat snabbare än KPI 
under perioden.  
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Tabell 48 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Procent. 

Status i plan 2018–2029 
Kostnadsökning 

från plan 2018–2029 till plan 2022–2033 

Pågående 16 

Bundna 45 

Ej bundna 51 

Alla 33 

Notering: Pågående avser objekt där avtal har tecknats med entreprenör. Bundna avser objekt som har ett byggstartsbeslut 
eller som ingår i trafikverkets senaste byggstartsrapportering. Ej bundna avser övriga objekt som ingår i gällande plan. 

Av kostnaderna under planperioden för objekten i planförslaget utgörs omkring 40 procent 

av pågående investeringar, 20 procent av bundna investeringar och 40 procent av ej bundna 

investeringar. Kostnaderna för dessa objekt har i genomsnitt ökat nära 40 procent – minst 

för de pågående objekten, mest för de ej bundna.  

Om objekten delas upp efter status i den gällande planen för 2018–2029 syns mönstret 

ännu tydligare (se tabell 49) – objekt som inte är pågående i någon av planerna har den 

genomsnittligt högsta kostnadsökningen (52 procent). De objekt som introducerats i planen 

för 2018–2029 och som startats direkt har något högre kostnadsökning (33 procent) än de 

som legat i plan sedan tidigare innan de påbörjats (20 procent).  

Tabell 49 Kostnadsökning uppdelat efter status i planen 2018–2029. Procent. 

Status i plan 2018–2029
Status i plan 

2022–2033

Kostnadsökning 
från plan 2018–2029 till 

plan 2022–2033 

Pågående Pågående 15 

I plan sedan tidigare (men ej pågående) Pågående 20 

I plan sedan tidigare (men ej pågående) Ej pågående 52 

Ny i planen Pågående 33 

Ny i planen Ej pågående 47 

Som framgår av tabellerna är det alltså inte främst de redan pågående projekten som har 

stora kostnadsökningar, utan de som ännu inte påbörjats. Pågående investeringar som avser 

vägar och järnvägar (inklusive bangårdar) har i genomsnitt 7 procent respektive 12 procent 

ökade kostnader sedan föregående plan, vilket är något lägre än ökningen av 

investeringsindex. Kostnaderna för pågående investeringar i järnvägssystem (varav 

majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat med 38 procent sedan föregående 

plan.  

De stora kostnadsökningarna ligger alltså framför allt i de projekt som ännu inte påbörjats. 

De beräknade kostnaderna för dessa har i genomsnitt ökat med 50 procent, och det är inga 

större skillnader mellan vägar och järnvägar. De beräknade kostnaderna för 

järnvägstekniksystemen har ökat mer, med nära 80 procent (se tabell 50).  
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Tabell 50 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Typ av objekt. Procent. 

Status i plan 2018–2029 Alla Järnväg (bana) 
Järnväg 
(system) 

Väg 

Pågående 23 12 38 7 

Ej pågående 
(bundna + ej bundna) 

53 49 78 52 

Alla 38 29 77 29 

Notering: Kostnaderna för gällande plan (2018 – 2029) är omräknade till prisnivå 2021 med KPI. 

Infrastrukturplanen revideras normalt varje mandatperiod. Investeringsobjekt läggs ofta in 

med lång framförhållning, och då är investeringskostnad, omfattning och effekter relativt 

osäkra. I perioderna mellan planrevideringarna utreds objekten vidare. En del av 

kostnadsökningarna i investeringsprojekten förklaras av dyrare insatsvaror och en generell 

ökning av bygg- och anläggningskostnader. Ytterligare en del förklaras av förändringar av 

investeringarnas omfattning eller utformning. Slutligen förklaras en del av omständigheter 

som inte varit kända i tidigare utredningsskeden. Vartefter infrastrukturplanen revideras så 

är det meningen att objektens utformning, och om de ska vara kvar i planen, ska omprövas 

vartefter man får mer information om nyttor och kostnader.   

I princip är det alltså inte oväntat att vissa investeringar visar sig vara avsevärt dyrare än 

vad Trafikverket trott, efter att de utretts noggrannare. Eftersom planprocessen bygger på 

att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden så är det närmast oundvikligt att vissa objekt 

visar sig vara sämre, eller ge lägre nyttor, än Trafikverket bedömt i tidigt skede. Men det 

uppstår problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen 

att det är förenat med stora kostnader att ompröva objektet – det kan till exempel vara en 

förutsättning för andra objekt, eller för bebyggelseplaneringen. Det är också ett problem att 

de beräknade kostnaderna inte bara ökat för några få av de ej påbörjade objekten, utan för 

de flesta. För två tredjedelar av objekten (räknat i kronor) har den beräknade 

investeringskostnaden ökat mer än 30 procent, och för en tredjedel mer än 60 procent. 

Samtidigt är det en mindre andel av objekten som står för den största delen av den totala 

kostnadsökningen. Det är mindre än en fjärdedel av objekten (räknat i kronor) som ökat 

mer än 80 procent i kostnad, men dessa står tillsammans för mer än hälften av den totala 

kostnadsökningen. 

En slutsats av detta är att det inte räcker med att ha god kostnadskontroll i pågående 

projekt, eller att göra goda kostnadsbedömningar innan objekt läggs in i plan, även om 

bägge delarna också är nödvändigt. Det måste också vara möjligt att ompröva objekt, och 

detta måste ske så pass tidigt i planeringsprocessen att det fortfarande är möjligt att ändra 

utformning eller låta objektet utgå ur planen.  

Figur 47 visar fördelningen av kostnadsökningen i samma grupp objekt som i tabellen ovan. 

Objekt som ligger på eller nära den röda linjen har i stort sett samma kostnad mellan 

planerna. För objekt som ligger ovanför linjen har det inträffat en kostnadsökning mellan 

planerna. 
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Figur 47 Fördelning av kostnadsökning mellan plan 2018-2029 och plan 2022-2033. Miljoner kronor. 

Av figuren framgår att ganska många punkter ligger nära linjen, det vill säga att de har 

ungefär samma kostnad som förut. I stort sett inga ligger under linjen, det vill säga att 

nästan inga objekt har fått minskad kostnad. En skara punkter ligger tydligt över linjen – 

det är de som orsakar den stora genomsnittliga kostnadsökningen. Det är alltså tydligt att 

vad som händer inte är en stor generell kostnadsökning som drabbar alla objekt, utan det är 

en delmängd (dock ganska stor) av objekten som drabbas av betydande kostnadsökningar. 

Däremot, om hänsyn också tas till objektens storlek, framgår att det framför allt är stora 

objekt som har stora kostnadsökningar. 

Ovanstående analys kan också kompletteras med vanliga orsaker till avvikelser, till exempel 

innehållsförändringar eller andra osäkerhetsfaktorer som påverkar kostnadsutvecklingen112. 

I detta sammanhang syftar analysen till att peka ut vilken del av planering och 

genomförande som uppvisar särskilt stora kostnadsavvikelser. Detta ger en vägledning till 

vilka delar i Trafikverkets processer som behöver stärkas ytterligare. Hur Trafikverket avser 

att hantera de iakttagelser som framgår behandlas närmare i avsnitt 10.3. 

10.1.2. Vidmakthållande 

Den verksamhet som finansieras via anslagen inom vidmakthållande har över tid uppvisat 

ökande kostnader. Tabell 51 visar kostnadsökningarna mellan den gällande nationella 

planen 2018–2029 och förslaget till plan 2022–2033. 

Tabell 51 Vidmakthållande - ekonomiska behov och ramar. Miljoner kronor. 

Behov 
2018–2029 

Ramar i plan 
2018–2029 

Behov 
2022–2033 

Ramar i plan 
2022–2033 

Eftersatt 
underhåll 

Väg 209 000 174 000 238 000 197 000 24 000 

Järnväg 141 000 133 000 180 000 165 000 46 000 

112 Detta beskrivs närmare i Trafikverket (2021) Namngivna investeringar – Underlagsrapport till 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
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Kostnaderna för vidmakthållande inom väg har ökat mer än den generella prisökningen. 

Utöver kostnadsökningar har såväl anläggningsmassan som transportarbetet ökat. 

Väganläggningen utökas och blir mer komplex och det beräknas öka behovet av 

vidmakthållande med 5 miljarder kronor för den kommande 12-årsperioden. Det förändrade 

vägtransportarbetet enligt Basprognos 2040, uttryckt i fordonskilometer, ger upphov till 

ökade drift- och underhållskostnader på nästan 8 miljarder kronor för 12-årsperioden. Det 

handlar då om merkostnader i tidsfönstret 2022–2033 jämfört med 2018–2029. 

Även för vidmakthållande av järnväg ökar kostnaderna mer än den generella prisökningen. 

Utöver detta påverkas ökningen av flertalet faktorer. Den större volymen av 

anläggningsmassa som uppnår sin livslängd genererar den största ökningen. Förutom den 

ökade volymen anläggningsmassa har även entreprenörsmarknaden och råvarupriser ökat. 

Exempelvis ökade stålpriset med mer än 10 procent på fyra månader under 2021. Att en 

större volym av anläggningen generellt är ålderstigen ökar också behovet av basunderhåll 

men även tillgången till tider i spår för att utföra arbetet påverkar kostnadsutvecklingen. 

Den prognosticerade trafikökningen bidrar också till de ökade kostnaderna men inte i lika 

stor omfattning. Även nya krav påverkar. Det handlar bland annat om digitalisering av 

produktionshjälpmedel, lagkrav på kvalitetsavgifter och regress för ekonomisk skada samt 

ökade miljökrav för hantering av förorenade massor och bekämpning av invasiva arter. 

Lägger man till detta ökade krav också inom områden som trafikledning och it-förvaltning, 

där inte minst digitaliseringen innebär initiala investeringar, så finns det sammantaget 

flertalet faktorer som tillsammans genererar ökade kostnader. 

En potential för att motverka denna utveckling ligger i ökad produktivitet och innovation 

samt effektivare tillgångsförvaltning (se även kapitel 5). Rätt använd kan den potentialen 

påverka såväl kostnaderna som resultatet av insatserna, och därmed effekterna i 

transportsystemet. Vilka åtgärder Trafikverket vidtar och planerar med anledning av denna 

utveckling behandlas i nedanstående avsnitt. 

10.2. Pågående arbete för att utveckla kostnadsstyrning och 
effektivitet 

Utveckling av system, processer och rutiner pågår kontinuerligt i Trafikverkets verksamhet. 

Däribland också sådant som är förknippat med styrning av kostnader och förutsättningar för 

en god effektivitet och produktivitet. Detta arbete sker bland annat mot bakgrund av att 

inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också nödvändig eftersom 

investeringsindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns 

flera områden, där Trafikverket löpande inför resultat av utvecklingen i verksamheten. Till 

exempel gäller detta affärsstrategier för entreprenader och projektering, kontraktshantering 

och effektiva upphandlingsunderlag, uppföljning av avtal samt rutiner för tids- och 

kostnadskontroll. 

Vad gäller vidmakthållande av anläggningen, fortsätter arbetet med att införa en strategi för 

tillgångsförvaltning. Strategin omfattar bland annat effektiva prioriteringar som ska göras 

utifrån hur kritiska tillgångarna är. Tillgångarna ska också hanteras på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Ett exempel på tillämpning av strategin är att säkerställa en grundläggande 

framkomlighet och robusthet, särskilt på det lågtrafikerade vägnätet. Åtgärder som syftar till 

att utveckla tillståndsmätning, underhållsstandarder och åtgärdsstrategier för 

teknikområdet vägkropp är särskilt motiverade. Vägkroppen är det område som är mest 

resurskrävande att vidmakthålla. På järnvägsområdet är ett annat exempel utveckling av 

tillgångsstrategier för respektive delsystem inom järnväg. Detta ger förutsättningar för 

prioritering av åtgärder samt en effektiv förvaltning ur ett livscykelperspektiv. 
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10.3. Fortsatt utveckling behövs 

Trafikverket ansvarar för att åstadkomma en god hushållning med statens medel och en 

effektiv verksamhet. Styrning och kontroll ska bygga på en ansvarsfördelning med tydligt 

beslutsfattande och transparenta prioriteringar. Detta ska understödjas av välgrundade 

kalkyler och en strukturerad uppföljning. Trafikverket bedömer dock att det finns ett fortsatt 

behov av att utveckla och se över kostnadsstyrning, produktivitet och effektivitet i 

verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad 

gäller att följa upp orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa 

åtgärder under arbetet med planförslaget, men har också beslutat om ett antal åtgärder som 

särskilt ska prioriteras på kort sikt. 

10.3.1. Vidtagna åtgärder under planarbetet 

Under arbetet med att ta fram planförslaget har Trafikverket uppdaterat många av de 

kalkyler som ligger till grund för de kostnadsbedömningar som redovisas i förslaget. Denna 

uppdatering resulterade i slutsatsen att en översyn av kostnader var nödvändig. Som en tidig 

åtgärd med avseende på kostnadsstyrning genomfördes därför en aktivitet som syftade till 

att säkerställa ambitionsnivå för och avgränsningar av åtgärder. De parametrar som ingick i 

översynen avsåg omfattning av åtgärden, optimering av tekniska lösningar och utformning, 

effektivt genomförande i termer av till exempel utbyggnadsordning samt effektiv 

tidsplanering i syfte att uppnå kostnadsoptimering. Målet är således både att hitta möjliga 

alternativ för att nå samma funktion och att hitta effektiva genomförandeformer. Resultatet 

av översynen visade på flera besparingsmöjligheter som Trafikverket har genomfört i 

planförslaget. Översynen har också gett viktiga erfarenheter i det fortsatta arbetet med att 

utveckla kostnadsstyrningen.  

Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande 

åtgärder i investeringsskedet gällande de nya stambanorna. Detta arbete har tidigare 

beskrivits under avsnitt 7.6.2. 

10.3.2. Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, effektivitet och produktivitet 

Trafikverket har beslutat att prioritera ett antal åtgärder avseende kostnadsstyrning och 

effektivitet. Prioriteringen har skett utifrån principen att en effekt av vidtagna åtgärder ska 

kunna erhållas förhållandevis snabbt. Effekten ska också vara bestående. Valet av åtgärder 

baseras på Trafikverkets analyser och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare 

regeringsuppdrag samt rekommendationer från Riksrevisionen. Slutsatsen är att det finns 

ett antal områden där ytterligare utveckling behövs. Trafikverket bedömer att förbättringar 

inom dessa områden sammantaget kommer att innebära positiva effekter för styrningen av 

kostnader och effektivitet. Utöver detta bedömer Trafikverket att det också finns potential 

att öka produktiviteten inom såväl projektering som byggande och underhåll.  

10.3.2.1. Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar 

De kalkylmetoder som Trafikverket tillämpar under planering och genomförande av objekt 

kan utvecklas. De effekter som åtgärden syftar till handlar om att åstadkomma säkrare och 

effektivare kostnadsbedömningar i ett tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under 

genomförandefasen. De delåtgärder som ingår beaktar kalkylmetodik i olika faser – från 

grova kostnadsindikationer (GKI) till anläggningskostnadskalkyler (AKK). Detta inkluderar 

även vidareutveckling av metoder för att hantera risk och osäkerhet i kalkylerna. Ytterligare 

ett viktigt perspektiv som omfattas är kvalitetssäkring av underlag samt bättre 

ingångsvärden i kalkylerna genom olika metoder för erfarenhetsåterföring. Exempelvis 

kommer ett upplägg för att samla in bättre information om prisutvecklingen på 
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anläggningsmarknaden att tas fram. Arbetet inom området pågår och Trafikverket planerar 

att genomföra återstående delar på förhållandevis kort sikt under 2022. 

10.3.2.2. Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden 

Under planering och genomförande av en åtgärd ökar kunskapen om förutsättningar och 

krav stegvis. Innehåll och utformning preciseras successivt vilket också påverkar kalkylerade 

kostnader och slutprodukt. Trafikverkets egna erfarenheter och analyser, men även 

iakttagelser från Riksrevisionen, pekar på att styrningen av kostnader i tidiga skeden 

behöver ses över. Detta omfattar bland annat att förstärka systematiken för beslut om 

förändringar av innehåll och omfattning. Erfarenheter från framtagandet av planförslaget 

kommer att ingå i detta arbete (se avsnitt 10.3.1). För att förbättra transparensen och 

erfarenhetsåterföringen kommer arbetet också att omfatta metodiken för dokumentation av 

förändringar under hela planeringsflödet. Trafikverket planerar att genomföra dessa 

åtgärder under 2022.  

10.3.2.3. Arbetssätt, styrformer och affärsperspektivet 

Det sker en mängd förändringar under planeringen och genomförandet av objekt. 

Trafikverket utvecklar därför arbetssätt och styrformer för att hantera detta. Av vikt är också 

hur arbetssätten fungerar relativt anläggningsmarknaden. Syftet med åtgärderna inom 

området är att utveckla hur Trafikverket proaktivt kan hantera förändringar innan de 

resulterar i konsekvenser i form av till exempel kostnadsökningar. Där en förändrad kostnad 

är motiverad ska detta vara förankrat i ett tydligt beslut. Till exempel kommer 

arbetsformerna för styrgrupper i stora och komplexa projekt att utvecklas (så kallade project 

review boards). 

Trafikverket har vidare målsättningen att stärka beredningen av förändringshantering för 

tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor. Resultatet ska vara en 

utvecklad process för ändrings- och avstegshantering av krav samt en tydlig styrning för hur 

nya krav förs in i åtgärder. Sammantaget innebär dessa åtgärder att beslut har välgrundade 

underlag, där också konsekvenserna av nya eller ändrade krav framgår.  

Det affärsmässiga perspektivet kommer även fortsättningsvis att vara centralt i 

verksamheten. Detta gäller särskilt rollen som beställare. Arbetet bedrivs utifrån 

målsättningen att olika aktörer på marknaden ska uppfatta Trafikverket som 

värdeskapande, aktiva och tydliga. Viktiga delåtgärder är riskhantering och 

samverkansformer. Åtgärderna inom fokusområdet kommer att genomföras under 2022. 

10.3.2.4. Produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn 

Trafikverket handlar upp all projektering, byggnation och underhåll av vägar och järnvägar 

av konsultbolag och entreprenadföretag. Förväntningen är att företagen tar ett stort ansvar 

för utveckling av metoder, it-system och maskiner samt material för att öka produktiviteten, 

eftersom det skulle öka deras konkurrenskraft. Produktivitetsförbättringen inom branschen 

har dock varit betydligt sämre än inom tillverkningsindustrin. En utmaning inom 

projektering, byggande och underhåll av vägar och järnvägar är att privata bolag har svårt 

att överblicka om och när investeringarna i innovationer ger avkastning. Större 

investeringar som krävs för att verkligen göra skillnad för produktiviteten går sällan att 

räkna hem i enskilda entreprenader. De är dessutom förenade med risker eftersom 

Trafikverket och andra upphandlande organisationer skulle kunna ändra detaljeringsgraden 

i styrningen. Näringslivet i stort och inte minst tillverkningsindustrin har lättare att 

överblicka avkastningen på tänkta investeringar, eftersom de säljer direkt till enskilda 

kunder som enbart intresserar sig för lösningen och inte produktionsmetoderna. 
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Trafikverkets bedömning är att det finns potential att öka produktiviteten inom såväl 

projektering som byggande och underhåll genom implementering av nya tekniker inom 

digitalisering, automatisering och elektrifiering. Det finns några bra exempel på att sådant 

har skett. Inom vinterväghållningen har Trafikverket låtit utveckla digitala system för 

prognoser, planering och uppföljning. Med indata från avancerade vägväderprognoser, 

sensorer längs vägar och uppkopplade bilar kan sedan entreprenörerna vidareutveckla sin 

förmåga. Exempelvis kan detta ske genom optimering av rutter, så att antalet salt- och 

plogtillfällen på vägarna minskar med cirka 30 procent. Uppkopplade bilar kan även 

användas för att kontrollera de funktionskrav som är ställda i kontrakten för 

vinterväghållning. (Trafikverket har för närvarande avtal med Volvo och Volkswagen-

koncernen). 

Andra exempel på försöksstadiet är lastbilar som kommunicerar med grävmaskiner när 

flaket är exakt fullt för att optimera masstransporterna. Moderna maskiner för 

asfaltläggning och vältning rapporterar utförd kvalitet till entreprenörer och beställare. 

Detta förbättrar entreprenörens egenkontroll och kompetens och ger bättre vägar och 

järnvägar. Samtidigt ökar Trafikverkets möjligheter att ställa funktionella krav. 

Takten i denna utveckling behöver dock snabbas på och breddas. Trafikverket menar att 

kontrakt med funktionella krav kan vara en viktig del i att ge konsulter och entreprenörer 

ökade incitament att investera i utveckling och ny teknik. Men för att detta ska bli verklighet 

krävs också utveckling av kontraktsformerna. Trafikverket avser därför att i ett antal 

utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av 

innovationsupphandlingar för att pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare 

och utförare. Entreprenörer och konsulter ges i dessa utpekade entreprenader incitament att 

investera i nya tekniska lösningar. Innovationsupphandlingarna kommer initialt att medföra 

en viss merkostnad eftersom tekniken delvis kan vara oprövad. Dokumentation och 

utvärdering av både affärsformerna, de tekniska framstegen och effekter på produktiviteten 

görs i form av följeforskning.  

Trafikverket identifierar också löpande vilka hinder som finns i Trafikverkets regelverk och i 

lagstiftningen för att leverantörerna ska ges utrymme att introducera nya lösningar. 
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11 Ekonomisk ram och finansiering 

I detta kapitel sammanfattas Trafikverkets förslag till nationell plan i ekonomiska termer. 

Tabell 52 visar hur planeringsramen har fördelats på olika poster. Kapitlet beskriver också 

tillkommande medel utöver den anslagsfinansierade planeringsramen och vad de används 

till. 

11.1. Ekonomisk ram 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 

799 miljarder kronor för perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. 

165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga järnvägar, 197 miljarder 

kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig 

medfinansiering till enskilda vägar, och 437 miljarder kronor ska gå till utveckling av 

transportsystemet.  

Regeringen anger också att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden 

2010–2033 i 2021 års priser.  
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Tabell 52 Planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor. 

Statlig ram för planperioden (prisnivå 202102) Belopp 

Vidmakthållande av transportsystemet 

Vidmakthållande väg, 
varav: 

197 000 

Drift och underhåll vägar 162 500 

Bärighet vägar 18 200 

Bidrag till enskilda vägar 14 000 

Forskning och innovation inom vidmakthållande väg 2 300 

Vidmakthållande järnväg, 
varav: 

165 000 

Vidmakthållande järnväg 163 700 

Forskning och innovation inom vidmakthållande järnväg 1 300 

Summa Vidmakthållande av transportsystemet 362 000 

Utveckling av transportsystemet 

Större investeringar i nationell plan (> 100 miljoner kronor), 
varav: 

289 000 

Nya stambanor 104 000 

Övriga större investeringar järnväg 128 500 

Större investeringar väg 46 000 

Större investeringar sjöfart 10 500 

Trimnings- och miljöåtgärder (< 100 miljoner kronor) 42 000 

Stadsmiljöavtal 9 000 

Regional plan 42 000 

Övrig verksamhet, 
varav: 

28 200 

Planering, stöd och myndighetsutövning 17 000 

Forskning och innovation inom utveckling 4 900 

Bidrag till Öresund och Inlandsbanan AB 6 300 

Räntor och amorteringar 25 700 

Summa Utveckling av transportsystemet 435 900 

Driftbidrag till icke statliga flygplatser 1 100 

Summa utveckling av transportsystemet inklusive icke statliga 
flygplatser 

437 000 

Total 799 000 
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För vidmakthållande avsätts i enlighet med direktivet 197 miljarder kronor till väg och 

165 miljarder kronor till järnväg under planperioden. Regeringen har i budgetpropositionen 

föreslagit en extra satsning på totalt 1,75 miljarder kronor för vidmakthållande – 

750 miljoner kronor för vägunderhåll och 1 miljard kronor för järnvägsunderhåll år 2022.113 

I Trafikverkets förslag till fördelning av medel för vidmakthållande ingår inte dessa medel.  

Forskning och innovation är en egen anslagspost under vidmakthållande som egentligen 

inte är fördelad mellan väg och järnväg. I förslaget har ramen för forskning och innovation 

om vidmakthållande fördelats med utgångspunkt i de tilldelade ramarna för 

vidmakthållande väg respektive järnväg i infrastrukturpropositionen. De avsatta medlen för 

vidmakthållande är större i planförslaget än i den gällande planen. Användningen av medlen 

för vidmakthållande beskrivs närmare i kapitel 6.  

För utveckling avsätts 437 miljarder kronor under planperioden, i enlighet med direktivet. I 

Trafikverkets förslag till fördelning av medel för utvecklingsanslag ingår inte extra medel för 

utveckling om 500 miljoner kronor för trimnings- och miljöåtgärder och 200 miljoner 

kronor för stadsmiljöavtal under 2022 som regeringen föreslog i budgetpropositionen.114  

Innehållet i de olika posterna för utveckling av transportsystemet beskrivs närmare i 

kapitel 7. Fördelningen av medel har i hög utsträckning styrts av prioriteringen att fullfölja 

gällande plan, se avsnitt 1.6. Utökningen av medel till namngivna investeringar används i 

hög utsträckning för moderniseringar av järnvägen samt kostnadseffektiva 

trafiksäkerhetsinvesteringar. Förslaget innehåller också utökade medel till trimnings-och 

miljöåtgärder.  

Enligt direktivet ska Trafikverkets förslag till nationell plan koordineras med och beakta den 

redovisning av prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd 

krisberedskap som Trafikverket enligt regeringens uppdrag ska lämna senast den 30 

november 2021.  

Trafikverket förutsätter att anslagsposten civilt försvar inte ingår i den utvecklingsram som 

myndigheten har tilldelats inför arbetet med nationell plan. Skälet är att anslagsposten civilt 

försvar har bestämts i en annan beslutsprocess. Den föreslogs i den försvarspolitiska 

propositionen som antogs av riksdagen, och därefter följde ett regeringsbeslut. I det skedet 

beslutades hur mycket medel som samlat skulle gå till transportmyndigheterna under åren 

2022–2025. Den slutliga fördelningen, det vill säga hur mycket respektive myndighet får, är 

ännu inte beslutad men i regeringens budgetproposition finns förslag till fördelning för åren 

2022–2024. Medlen gäller således inte hela planperioden. Sammantaget tolkar Trafikverket 

detta som att anslagsposten civilt försvar ska tas från försvarsbudgeten och inte från 

utvecklingsanslaget i nationell plan. En utökad verksamhet inom området civil beredskap 

bör finansieras med en utökning av anslagsposten civilt försvar.  

Trafikverket bedömer att det finns ett betydligt större behov av åtgärder för civil beredskap 

än vad som kan finansieras via föreslagen omfattning av anslagsposten civilt försvar. Idag 

finansierar Trafikverket åtgärder som bedöms bidra till området civil beredskap för i 

storleksordningen 250 miljoner kronor per år med medel från vidmakthållandeanslaget i 

nationell plan, vilket motsvarar 3 miljarder kronor under planperioden. Trafikverket 

föreslår fortsatt finansiering från den nationella planen i motsvarande omfattning under 

2022–2033. 

113 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. 
114 Ibid 
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Försvarsmaktens behov av utvecklad infrastruktur är en viktig del när den militära 

förmågan ska höjas och totalförsvaret förstärkas. För den infrastruktur som Trafikverket 

förvaltar sker en dialog kring de behov av åtgärder som Försvarsmakten inkommer med. 

Trafikverket bistår med utredningar för att bland annat ta fram underlag i form av lösningar 

och kostnadsberäkningar för åtgärderna. Behovet av åtgärder i transportsystemet är stort 

och de åtgärder som i stort sett enbart Försvarsmakten har nytta av har Trafikverket inte 

möjlighet att finansiera.  

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos 

Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar och 

återbetalas med anslag. Trafikverket har utgått ifrån de nya nivåerna åren 2022–2028 och 

för åren 2029–2033 enligt den långsiktiga jämviktsräntan.  

Driftbidrag till icke statliga flygplatser beskrivs närmare i avsnitt 7.11.4. 

11.2. Tillkommande medel utöver planeringsram 

Planeringsramen om 799 miljarder kronor finansieras med anslag. Utöver detta tillkommer 

vissa medel. Med tillkommande medel avses huvudsakligen trängselskatter, lån, 

infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. Det bör dock 

påpekas att intäktskällor som trängselskatt och infrastrukturavgifter helt och hållet är 

kopplade till några investeringar som har särskild finansieringslösning (exempelvis 

E4 Förbifart Stockholm och övriga investeringar inom Stockholmsöverenskommelsen, 

Västsvenska paketet och Skurubron) och därför inte kan intecknas för andra behov och 

brister i den nationella planen. På motsvarande sätt kan de banavgifter som anges i tabell 53 

endast användas för att finansiera järnvägsunderhåll. Ytterligare information om 

banavgifter finns i avsnitt 6.2.8. 

Tabell 53 Tillkommande finansiering utöver planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor. 

11.2.1. Trängselskatt och infrastrukturavgift 

Trängselskatt, som har införts i Stockholm och Göteborg, ska bidra till att minska trängseln 

och förbättra miljön i de båda storstäderna. Efter avdrag för drift och administration av 

systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. Avtalen omfattar 

åtgärdspaket där upplåning görs för att finansiera delar av genomförandet, som inte direkt 

kan finansieras med trängselskatt. Därefter betalas amorteringar och räntor med intäkterna 

från trängselskattesystemet. Intäkterna i Stockholm finansierar på detta sätt E4 Förbifart 

Stockholm tillsammans med medel som avsatts i den nationella planen, och ytterligare ett 

Tillkommande finansiering utöver planeringsram Belopp i miljoner kronor 

Banavgifter 26 900 

Trängselskatteobjekt avgiftsintäkt (för produktion) 22 200 

Trängselskatteobjekten lånedel (för produktion) 17 400 

Infrastrukturavgift som återbetalar lån (Skurubron) 290 

Medfinansiering 15 200 

Summa tillkommande medel 81 990 
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tjugotal väginvesteringar i länet samt bidrag till tunnelbana enligt 2013 års 

Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens storstadsavtal. 

Västsvenska paketet är en likartad konstruktion, där tillskott från regionala och kommunala 

parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet finansierar överenskomna 

åtgärder upp till femtio procent. Paketet omfattar åtgärder i väg- och järnvägssystemet samt 

gatu- och kollektivtrafikanläggningar, bland annat Marieholmsbron, Västlänken och en del 

av Götaälvbron.  

Investeringsbeloppet för statliga investeringar som finansieras med trängselskatt, lån och 

infrastrukturavgift beräknas uppgå till 40 miljarder kronor. Finansieringen av dessa 

investeringar, fördelat på finansieringskällor, framgår av tabell 54. I tabellen ingår inte 

drifts- och administrationskostnader för betalsystemen eller kapitalkostnader. 

Tabell 54 Finansieringskällor för investeringar som till del ska finansieras av trängselskatt och infrastrukturavgifter åren 
2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor. 

Objekt 

Finansiering 
med 

trängsel-
skatt, direkt-
finansiering 

Lån som 
återbetalas 

med 
trängsel-

skatt 

Lån som 
återbetalas 
med infra-
struktur-

avgift 

Summa 

Förbifart Stockholm 1 682 14 253 0 15 935 

Övriga objekt i Stockholm som finansieras 
med trängselskatt (inklusive tunnelbana)  

16 189 1 427 0 17 616 

Västsvenska paketet 4 296 1 716 0 6 012 

Skurubron 0 0 286 286 

Summa 22 167 17 396 286 39 849 

Notering: Gällande övriga objekt i Stockholm: Fördyringen av tunnelbaneutbyggnaden är inkluderad. 

11.2.1.1. Lånebehov 2022–2033 

Regeringen har i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige föreslagit att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatt eller infrastrukturavgift, ska uppgå till 52 miljarder kronor i 2021 års priser för 

perioden 2010–2033.  

För åren 2022–2033 bedöms Trafikverkets lånebehov för vissa väg- och 

järnvägsinvesteringar som finansieras med trängselskatt eller infrastrukturavgifter uppgå 

till 18 miljarder kronor. Lånen tas upp via Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet av 

lån fördelas enligt tabell 55. Lånen används för att täcka produktionskostnader och 

kapitalkostnader. Lånen kommer att amorteras med framtida trängselskatter respektive 

infrastrukturavgifter. 
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Tabell 55 Lånebehov under planperioden 2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor. 

Objekt Belopp 

Förbifart Stockholm samt övriga objekt i Stockholm som finansieras 
med trängselskatter 

15 680 

Västsvenska paketet 1 716 

Skurubron 286 

Summa 17 682 

11.2.2. Medfinansiering 

Medfinansiering innebär att en annan part, till exempel kommun eller företag, finansierar 

eller delfinansierar statlig infrastruktur. Totalt beräknas 15 miljarder kronor medfinansiera 

genomförande av åtgärder under åren 2022–2033. I det här sammanhanget räknas inte 

finansiering från regionala planer som medfinansiering. Medfinansiering genom bidrag från 

andra aktörer kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet och innebär ett 

gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastrukturobjekt. De 

transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för prioritering av objekt oberoende av om 

det förekommer medfinansiering eller inte. Medfinansiärens och samhällets nytta av 

åtgärden är en viktig utgångspunkt för att medfinansieringen kommer till stånd och bör 

också återspegla den andel medfinansiering som blir aktuell i det enskilda fallet. Möjlighet 

till medfinansiering och samverkan (inklusive annan parts finansiering av egen 

infrastruktur) kan förekomma i de fall då staten å ena sidan och kommuner och 

kommersiella intressen å andra sidan möts, vad gäller utveckling av noderna i 

transportsystemet och i tätbebyggda områden. Det handlar om att hitta effektiva lösningar 

som tillgodoser såväl behovet av trafik som önskemål om stadsutveckling och bebyggelse. 

Syftet med medfinansiering är att få ut ett högre värde av den samlade åtgärden än om var 

och en av finansiärerna agerade självständigt. 

I Trafikverkets förslag ingår bland annat ett antal nya investeringar som förutsätter 

100 procents medfinansiering (se vidare avsnitt 7.3.4). 

11.2.3. Övriga medel 

11.2.3.1. Förskottering 

Genom förskottering (lån) från kommuner, landsting eller enskilda kan byggandet av statlig 

infrastruktur tidigareläggas, om åtgärderna genomförs enligt den nationella planen för 

transportinfrastruktur och de regionala transportinfrastrukturplanerna. Under 

planperioden förväntas medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, med 

cirka 3 miljarder kronor. 

11.2.3.2. Medel från EU 

Utöver medel i den ekonomiska ramen för perioden 2022–2033 kan Trafikverket få bidrag 

från fonden för ett sammanhållet Europa (CEF), för projekt inom de transeuropeiska 

transportnäten. Detta under förutsättning att EU anordnar bidragsutlysningar, att 

Trafikverket har lämpliga projekt och att utlysningarnas kriterier kan uppfyllas av projekten. 

Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av storleken av dessa bidrag, eftersom 

Trafikverket upprättar ansökningar i konkurrens med andra medlemsländers 

infrastrukturförvaltare. 
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Under de senaste åren har bidragen från CEF som Trafikverket kunnat tillgodoräkna sig 

uppgått till mellan cirka 100 och 400 miljoner kronor per år (år 2020: 150 miljoner kronor, 

år 2019: 114 miljoner kronor, år 2018: 104 miljoner kronor, år 2017: 215 miljoner kronor, år 

2016: 383 miljoner kronor). Medlen har exempelvis avsett tunnelprojekten i Hallandsås, 

ERTMS, dubbelspår mellan Hallsberg och Motala (sträckan Stenkumla–Dunsjö) och 

Göteborgs hamnbana. Bidragen betalas ut till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett 

särskilt anslag. Kommande medel är avsatt för bland annat Norrbotniabanan. 

11.3. Osäkerheter i kostnader för genomförande av planen 

Den nationella planen täcker en lång tidsperiod. Objekten som ingår i planen har kommit 

olika långt i planering och genomförande. Ny kunskap om till exempel geologiska 

förutsättningar tillkommer och omprövningar och avvägningar av innehåll i objekten 

behöver göras under resans gång. Det är en viktig anledning till att innehållet i den 

nationella planen normalt uppdateras vart fjärde år, och också behöver kunna omprövas om 

väsentlig ny kunskap framkommit. 

I beräkningen och prioriteringen av vad ramen i planen för 2022–2033 bör användas till har 

uppdaterade kostnadsuppskattningar använts. Dessa kostnadsuppskattningar bör i 

praktiken ses som en representation av ett intervall för kostnaden för respektive objekt, 

intervall som är bredare ju tidigare i planeringen som ett objekt befinner sig. Trafikverket 

arbetar med uppföljning, kostnadskontroll och kostnadsstyrning för att så väl som möjligt 

kunna spegla den aktuella kunskapen om investeringsobjekten i samband med 

uppdateringar av den nationella planen och inför regeringens byggstartsbeslut. 

Den slutliga kostnaden för objekten kan komma att påverkas av förändrade krav, lagar och 

regler och av marknadsförutsättningar såsom tillgång till olika insatsvaror och kompetens, 

som inte fullt ut är kända i dag. Trafikverket ser framför sig ett ökat behov av resurser och 

kompetens inom infrastrukturbranschen mot bakgrund av ökade insatser för 

vidmakthållande och investeringar och pågående teknikutveckling. Redan nu upplever 

många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens, detta gäller inte minst 

järnvägsbranschen. Företrädare för de olika trafikslagen uppger att attraktiviteten för 

branschen är relativt låg. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart 

samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande 

planer. Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom 

hållbarhetens ramar. Trafikverket vill i detta sammanhang lyfta de förslag till åtgärder som 

återges i underlagsrapporten om kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen.115  

Behov av och krav på snabbare klimatomställning kan också komma att leda till 

merkostnader. Kostnadsökningen är ökad materialkostnad för att få fossilfria material, 

främst cement/betong, stål, asfalt och drivmedel. Det finns stora osäkerheter i antaganden 

för merkostnader till följd av höjda reduktionskrav för utsläpp av växthusgaser i 

investeringsprojekt, men bedömningen är att merkostnaden för att nå fossilfrihet är högst 

för cement, följt av stål och asfalt. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av den 

finansiella styrningen av Trafikverket, som redovisades till regeringen i sin helhet den 15 

april 2021. Trafikverket har i åtgärdsplaneringen utgått från befintliga anslag, ändamål och 

struktur och avvaktar eventuella beslut från regering och riksdag om justeringar som 

föranleds av ESV:s uppdrag. Om ESV:s förslag i sin helhet skulle genomföras, kan det 

115 Trafikverket (2021), Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen – Underlagsrapport till 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:220. 
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innebära förändringar även i den nationella planen och uppföljningen av densamma. Det 

kan bland annat påverka vilka utgifter som ska ligga inom respektive utanför 

planeringsramen samt kompletteringar av uppgifter kopplat till investeringsplanen. 
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Bilaga 1, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

2022-2033 Total 2022-2033 Total

Vidmakthållande 362 000 362 000 388 883 388 883

Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande väg 149 900 149 900 149 900 149 900

Väg  Hela Landet Hela landet
Vidmakthållande större 

reinvestering väg (>300 mnkr)
12 600 12 600 12 600 12 600

Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande bärighet 18 200 18 200 18 200 18 200

Väg  Hela Landet Hela landet
Statlig medfinansiering av 

enskilda vägar
14 000 14 000 14 000 14 000

Järnväg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande järnväg 134 900 134 900 161 783 161 783

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Vidmakthållande större 

reinvestering järnväg (>300 mnkr)
28 800 28 800 28 800 28 800

Alla  Hela Landet Hela landet
Forskning och innovation inom 

vidmakthållande
3 600 3 600 3 600 3 600

Övrig verksamhet 54 901 54 901 54 913 54 913

Väg  Hela Landet Hela landet
Räntor och amortering för 

investering, väg
3 409 3 409 3 409 3 409

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Ränta, Avskrivning och Hyra, 

järnväg
22 263 22 263 22 263 22 263

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Bidrag till inlandsbanan & 

Öresundskonsortiet
6 248 6 248 6 248 6 248

Alla  Hela Landet Hela landet
Planering och stöd (inkl. 

myndighetsutövning)
17 041 17 041 17 053 17 053

Alla  Hela Landet Hela landet
Forskning och innovation 

utveckling
4 885 4 885 4 885 4 885

Luftfart  Hela Landet Hela landet
Driftbidrag Icke statlig flygplatser 
(1) 1 056 1 056 1 056 1 056

Övriga investeringar 51 000 51 000 54 002 54 002

Alla  Hela Landet Hela landet
Kollektivtrafiksatsning 

(Stadsmiljöavtal) 
(2) 9 000 9 000 9 000 9 000

varav övriga investeringar (<100 mnkr) 42 000 42 000 45 002 45 002

Alla  Hela Landet Hela landet Trimning / tillgänglighetsåtgärder 16 900 16 900 19 902 19 902

Alla  Hela Landet Hela landet Säkerhetsåtgärder 12 000 12 000 12 000 12 000

Alla  Hela Landet Hela landet Miljöåtgärder 13 100 13 100 13 100 13 100

Investeringar i regional plan 42 026 42 026 51 006 51 006

Alla  Hela Landet Hela landet Regionala planer övriga 39 427 39 427 48 407 48 407

Väg Skåne
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-

och EL-bussar), samfinans
264 264 264 264

Järnväg Skåne Malmö närområde
Malmöpendeln Lommabanan - 

etapp 2, samfinans
55 55 55 55

Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana 

och nya stationer, samfinans
878 878 878 878

Järnväg Stockholm

Stockholm, Spårväg syd, 

kapacitetsutökning för 

kollektivtrafik, samfinans

957 957 957 957

Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Roslagsbanan till City, 

förlängning och nya stationer, 

samfinans

59 59 59 59

Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborg, Spårväg Bunnsbo-

Linné (Älvstranden, centrala 

delen), samf.

290 290 290 290

Väg
Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Backa-

stråket, samfinans
34 34 34 34

Väg
Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Norra 

Älvstranden (västra delen), 

samfinans

62 62 62 62

Större investeringar i nationell plan (>100 mnkr) 289 073 620 071 371 344 784 201

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg  Hela Landet Hela landet

Avslutade namngivna 

järnvägsobjekt med restarbete 

eller utbetalningar under 

planperiod

-167 47 900 -151 56 136

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg  Hela Landet Hela landet

Statlig medfinansiering till 

regionala spårfordon
278 4 557 278 9 239

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg  Hela Landet Hela landet

Avslutade namngivna vägobjekt 

med restarbete eller utbetalningar 

under planperiod

24 15 666 31 19 247

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS utveckling 1 789 5 552 1 789 5 599 25% 4 199 6 999

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Fjärrstyrning av järnväg 196 1 448 196 1 448

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Kraftförsörjning 3 878 7 598 3 878 7 674

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet
LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg, 

åtgärder för långa godståg
736 758 736 758

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Nationellt tågledningssystem 412 1 764 412 1 764
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet

Ny optoanläggning för ökad 

kapacitet i kommunikationsnät 

inkl. vägklassifisering

3 719 7 590 3 719 7 590

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Teletransmissionsanläggning 1 635 3 635 1 635 3 882 30% 2 717 5 046

05-Pågående Pågående Väg  Hela Landet Hela landet Elväg, pilotsträcka 544 600 544 600

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg  Hela Landet Hela landet

FRMCS 

(Järnvägskommunikationssystem) 

tunnel

451 451 451 451 30% 316 586

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Förtätning av GSM-R 

(Järnvägskommunikationssystem)
759 759 759 759 30% 531 986

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Införande av FRMCS 

(Järnvägskommunikationssystem)
2 163 4 191 2 163 4 191 30% 2 934 5 449

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 1
1 173 1 194 1 173 1 205 30% 843 1 566 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 2
629 629 629 629 30% 440 818 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 3
284 284 284 284 30% 198 369 - -

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Lund-Göteborg-Öxnered, 

hastighetsh. 250 km/h på befintlig 

bana

712 1 198 712 1 198 30% 838 1 557 0,54 1 019

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Stockholm-Skellefteå, 

hastighetsh. 250 km/h på befintlig 

bana

151 961 151 961 30% 673 1 250 0,73 1 147

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
Utveckling Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS vidareutveckling 3 000 7 041 3 000 7 041 25% 5 281 8 802 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Blekinge E22 E22 Lösen -Jämjö 779 851 779 851

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Blekinge Blekinge kustbana

Blekinge kustbana, mötesspår 

och hastighetshöjning (Etapp1)
66 68 133 137 30% 96 178 0,70 138

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Blekinge E22 E22 Ronneby Ö - Nättraby 

(5) 509 1 039 509 1 039 15% 887 1 192 2,15 3 031

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Blekinge 

Kronoberg

Älmhult - 

Olofström

Sydostlänken (Älmhult-Olofström-

Karlshamn), elektrifiering och ny 

bana

1 915 5 227 1 970 5 287 30% 3 701 6 874 < 0 -389

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Dalarna Dalabanan

Uppsala-Borlänge, 

hastighetshöjande åtgärder och 

ökad kapacitet etapp 1

190 558 190 582

05-Pågående Pågående Väg Dalarna E16 E16 Borlänge-Djurås 29 832 29 845

05-Pågående Pågående Väg Dalarna E45/Rv70 E45/Rv70 genom Mora steg 1-3 93 219 156 371

05-Pågående Pågående Väg Dalarna Rv 50
Rv 50 genom Ludvika, 

Bergslagsdiagonalen
23 280 113 385

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Dalarna Bergslagsbanan

Borlänge-Falun, Kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder
170 175 170 175 30% 123 228 < 0 -33

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Dalarna Dalabanan

Dalabanan, åtgärder för ökad 

turtäthet och kortare restid 
225 272 225 273 30% 191 355 3,30 1 246

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Dalarna E45 E45 Vattnäs-Trunna 378 403 378 403 20% 324 483 0,80 434

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Gävleborg Ostkustbanan Gävle hamn, järnvägsanslutning 301 517 301 588

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Gävleborg Ostkustbanan

Ostkustbanan, etapp Gävle-

Kringlan, kapacitetshöjning 
(5) 684 7 237 684 7 326 13% 6 390 8 263

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Gävleborg E4 E4 Kongberget-Gnarp 

(5) 1 504 2 103 1 504 2 103 15% 1 788 2 419

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Gävleborg 

Dalarna

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket, Kapacitetshöjande 

åtgärder
112 115 112 115 30% 81 150 < 0 -28

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Halland Västkustbanan
Varberg, dubbelspår (tunnel) 

inklusive resecentrum
3 281 6 059 3 390 6 912

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Halland Västkustbanan Halmstad C/bangård 

(5) 526 730 713 922 30% 645 1 198

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Halland Västkustbanan Väröbacka_station 153 153 30% 107 199

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Halland Markarydsbanan

Markarydsbanan/Knäred 

mötesspår
58 58 124 124 30% 87 162 9,18 1 218

SEB.pdf

f-

f-

f-

f-

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801b FRMCS tunnel/vtr1801b_frmcs_jarnvagskommunikationssystem_tunnel.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801a F%C3%B6rt%C3%A4tning av gsm-r/vtr1801a_fortatning_av_gsm-r_jarnvagskommunikationssystem.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801 Inf%C3%B6rande av FRMCS/vtr1801_inforande_av_frmcs_jarnvagskommunikationssystem.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/JTR2201 Befintliga banor, hastighetsh%C3%B6jning 250/jtr2201b_stockholm-skelleftea_250_km_h_bef_bana.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/ERTMS/4_jtr2209_ertms_vidareutveckling_211006.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Syd%2fRegion+Syd%2f3+Investering%2fJSY1801+Blekin
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY202 Sydostl%C3%A4nken/jsy202_sydostlanken_(almhult-olofstrom-karlshamn),_elektrifiering_och_ny_bana.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Mitt%2fRegion+Mitt%2f3+Investering%2fJM1812+Borl%25
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Mitt%2fRegion+Mitt%2f3+Investering%2fJM1806+%c3%258
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM001 E45 Vattn%C3%A4s-Trunna/vm001_e45_vattnas-trunna.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1808 Godsstr%C3%A5ket genom Bergslagen/jm1808_godsstraket,_kapacitetshojande_atgarder.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/JVA2222 MarkarydsbananKn%C3%A4red m%C3%B6tessp%C3%A5r/jva2222_markarydsbanan_knared_motesspar.pdf
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planeringsramObjektKategori
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Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för trafikVäg Halland Skåne Cykelled Kattegattleden 6 69 6 189

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Jämtland E45 E45 Rengsjön-Älvros 208 245 208 245 18% 201 289 4,44 1 314

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Jämtland 

Västernorrland
Mittbanan

Ånge-Östersund, Kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder
183 185 183 185 30% 130 241 < 0 -26

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 Nässjö-Eksjö 339 380 339 380 10% 342 418 2,73 1 651

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 förbi Eksjö 280 296 311 327 15% 278 376 1,28 570

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Jönköping

Jönköping gbg - 

Vaggeryd

Värnamo – Jönköping/Nässjö, 

elektrifiering o höjd hast
1 981 2 267 2 528 2 818 30% 1 973 3 663 0,53 2 348

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Mullsjö - Slättäng 216 232 216 232 30% 162 301 3,02 1 566

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Jönköping E4

E4 Trafikplats Ljungarum, 

genomgående körfält
673 677 803 807 12% 710 904 3,08 3 227

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Hedenstorp - Månseryd 

(5) 102 322 102 322 12% 283 361 1,59 769

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Kalmar E22 E22 Förbi Bergkvara 400 411 429 440 30% 308 572 0,74 466

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Kalmar E22 E22 Gladhammar-Verkebäck 342 349 342 349 27% 254 443 1,11 515

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Kronoberg E4 E4 Ljungby- Toftanäs 244 1 050 244 1 050

05-Pågående Pågående Väg Kronoberg Rv 25
Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl 

trafikplats)
139 204 139 224

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Österleden i Växjö 270 303 362 395 6% 371 419 1,57 811

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Kronoberg Södra Stambanan Alvesta, triangelspår 139 295 139 295 30% 207 384 < 0 -60

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Kronoberg Kust till kustbanan Räppe, ny station 37 37 102 102 30% 72 133 < 0 -323

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Norrbotten E10 E10 Kiruna inklusive Lv 870 0 1 0 854

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan, 

bangårdsförlängningar m.m.
435 1 307 435 1 314

05-Pågående Pågående Väg Norrbotten E4 E4 Salmis - Haparanda 72 268 72 268

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Sjöfart Norrbotten 763

Luleå hamn kapacitetsåtgärd 

farled
1 358 1 389 3 628 3 681 12% 3 247 4 116 1,40 5 459

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Norrbotten E10 E10, Avvakko–Lappeasuando 594 652 594 652

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Norrbotten E10 E10, Morjärv - Svartbyn 701 745 701 745 17% 618 871 < 0 -234

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Malmbanan Nattavaara 

bangårdsförlängning
223 233 223 233 16% 196 270 < 0 -148

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Malmbanan Sikträsk 

bangårdsförlängning
174 188 174 188 15% 160 215 < 0 -51

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Norrbotten E10

E10 Kauppinen-Kiruna 

mötesseparering 
(5) 391 396 391 396 30% 277 514

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

Luleå C flytt av 

personvagnsuppställning (etapp 

1)

88 146 111 170 30% 119 221 < 0 -142

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

Luleå C ombyggnad av 

personbangård (etapp 2)
106 337 106 337 30% 236 438 < 0 -127

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan Kiruna-Riksgränsen 

Stax 32.5 ton
243 405 243 405 30% 284 527 0,29 132

SEB.pdf

f-

f-

f-

f-

f-

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM051 E45 f%C3%B6rbifart Sveg/vm051_e45_rengsjon-alvros_seb_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1814 %C3%85nge-%C3%96stersund/jm1814_ange-ostersund,_kapacitets-_och_hastighetshojande_atgarder.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO032 Rv 40 Nässjö-Eksjö/vso032_rv_40_nassjo_-_eksjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO033 Rv 40 förbi Eksjö/vso033_rv_40_forbi_eksjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1802 V%C3%A4rnamo- J%C3%B6nk%C3%B6ping-N%C3%A4ssj%C3%B6/jsy1802_varnamo-jonkoping_nassjo_elektrifiering_o_hojd_hast_211006.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY007 Rv 26 Mullsjö-Slättäng/ysy007__rv_26_mullsjo_-_slattang.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1803 E4 Trafikplats Ljungarum/vsy1803_e4_trafikplats_ljungarum,_genomgaende_korfalt.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY004 E22 förbi Bergkvara/ysy004_e22_forbi_bergkvara.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO016 E22 Gladhammar-Verkeb%C3%A4ck/vso016_e22_gladhammar_-_verkeback.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO020 Rv 25 Österleden Växjö/vso020_rv_25_osterleden_i_vaxjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1820 Alvesta triangelsp%C3%A5r/jsy1820_alvesta_triangelspar_210906.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY2204 R%C3%A4ppe, ny station/jsy2204__rappe,_ny_station.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN300  Luleå hamn kapacitetsbrist farled/xsn300_lulea_hamn_kapacitetsatgard_farled_201124.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VSN206 E10 Morjärv-Svartbyn/vsn206_e10_morjarv_svartbyn_seb_200602_g.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN301c Malmbanan-Nattavaara/xsn301c_malmbanan_nattavaara_bangardsforlangning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN301f Malmbanan-Sikträsk/xsn301f_malmbanan_siktrask_bangardsforlangning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1801 Lule%C3%A5 C flytt personvagnsuppst%C3%A4llning/jn1801_lulea_c_flytt_av_personvagnsuppstallning_(etapp_1).pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1802 Lule%C3%A5 C ombyggnad personbang%C3%A5rd/1_jn1802_lulea_c_ombyggnad_av_personbangard_etapp2_seb_210910.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2203 Malmbanan Kiruna-Riksgr%C3%A4nsen/jn2203_malmbanan_kiruna-riksgransen_stax_32.5_ton.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan Svappavaara-Kiruna 

Stax 32.5 ton
150 250 150 250 30% 175 325 0,01 4

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Skellefteå - 

Luleå ny järnväg 
(5) 3 000 23 269 3 000 23 269 16% 19 546 26 992

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

SgöN Sävastklinten-Norra 

Sunderbyn ny mötesstation och 

partiellt dubbelspår

171 286 171 286 30% 200 371 < 0 -210

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Kiruna ny järnvägsstation, alt Väst 

till nya centrum 
1 352 1 371 15% 1 165 1 577 < 0 -1 072

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne

Malmö Fosieby-Trelleborg, 

hastighetsanpassning (160 

km/tim), mötesstation mm

86 465 86 694

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne Västkustbanan Tunneln genom Hallandsås 10 11 682 10 11 682

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Skåne E22

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd - 

Vä;  Sätaröd-Vä och förbi 

Linderöd

0 1 175 0 1 175

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Skånebanan Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim 11 54 11 54

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Södra Stambanan
Flackarp-Arlöv, utbyggnad till 

flerspår
349 3 711 510 4 199

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Skånebanan Kapacitetsåtgärder i Skåne 82 484 156 684

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Södra Stambanan
Lund (Högevall) - Flackarp, 

fyrspår
505 1 136 576 1 274

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Västkustbanan

Ängelholm-Maria, 

dubbelspårsutbyggnad ( inkl. 

Romaresväg)

1 523 2 417 1 594 2 906

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Superbussar i Skåne, åtgärder i 

statlig infrastruktur
85 202 85 219

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne och 

Marieholmsbanan

Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 

3 och Marieholmsbanan
25 706 35 1 085

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Trafikplats Ideon 311 338 359 393 11% 350 436 - -

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Trafikplats Lund S 367 393 367 393 11% 350 436 1,81 929

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Fjälkinge–Gualöv 504 554 504 554 12% 485 623 4,14 3 472

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Skåne E65 E65 Svedala-Börringe 462 499 462 499 10% 447 551 1,40 1 003

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Skånebanan

Hässleholm-Helsingborg, förlängt 

mötesspår och höjd hastighet
859 862 1 039 1 043 30% 730 1 355 < 0 -440

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Södra Stambanan

Malmö godsbangård, utbyggnad 

av spår 58
393 398 393 398 30% 279 518 < 0 -161

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Västkustbanan

Maria - Helsingborg C, 

dubbelspår 
(5) 898 4 092 898 4 692 30% 3 284 6 100 < 0 -2 842

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg

Skåne 

Kronoberg

Södra stambanan, 

Kust till kustbanan 

, Skånebanan, 

Blekingekustbana, 

Markarydbanan

Pågatåg Nordost 110 446 110 752

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Stockholm Stockholm övrigt

Alvik-Ulvsunda-Solna station, 

snabbspårväg (statlig 

medfinansiering)

285 689 285 2 716

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E18

E18 Statlig följdinvestering, 

Arninge hållplats
9 251 10 436

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E20 E20 Norra Länken 119 7 834 121 8 856

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E4 E4 Tomteboda-Haga södra 9 644 46 3 333

f-

f-

f-

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2204 Malmbanan Svappavaara-Kiruna/jn2204_malmbanan_svappavaara-kiruna_stax_32,5_ton_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2206 SgöN Sävastklinten-Norra Sunderbyn/jn2206_sgon_savastklinten-norra_sunderbyn_ny_motesstation_och_partiellt_dubbelspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1804 Kiruna ny j%C3%A4rnv%C3%A4gsstation/jn1804a_kiruna_ny_jarnvagsstation,_alt_vast_till_nya_centrum.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK042 Trafikplats Ideon/vsk042_e22_trafikplats_ideon.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK038 Trafikplats Lund s%C3%B6dra/vsk038_e22_trafikplats_lund_s.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY202 E22 Fj%C3%A4lkinge-Gual%C3%B6v/vsy202_e22_fjalkinge_-_gualov_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK050 E65 Svedala-B%C3%B6rringe/vsk050_e65_svedala_-_borringe.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1810 H%C3%A4ssleholm-Helsingborg/jsy1810_hassleholm-helsingborg,_forlangt_motesspar_och_hojd_hastighet.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1812 Malm%C3%B6 godsbang%C3%A5rd utbyggnad sp%C3%A5r 58/jsy1812_malmo_godsbangard,_utbyggnad_av_spar_58.pdf


2022-2033 Total 2022-2033 Total

NNK-

idu
NNV

Länkar 

SEB

Osäkerhets-intervall

O
s

ä
k

e
rh

e
t

S
T

D
 A

V
V

 (
+

/-
 %

)

M
in

 (
1

5
%

 

s
a

n
n

o
li

k
h

e
t)

M
a

x
 (

8
5

%
 

s
a

n
n

o
li

k
h

e
t)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Barkarby bytespunkt med 

anslutning till tunnelbana
182 218 324 459

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Kollektivtrafik Stockholm, 

tunnelbaneutbyggnad (statlig 

medfinansiering)

2 764 4 924 22 991 33 649

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholm övrigt
Roslagsbanan, dubbelspår etapp 

1+2 (statlig medfinsiering)
426 510 426 3 680

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Stockholm Central och Karlberg, 

funktionsanpassningar efter 

Citybanan

241 1 036 241 1 036

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Mälarbanan
Tomteboda-Kallhäll, ökad 

kapacitet
13 248 23 106 15 269 25 489

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholm övrigt
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan 

(statlig medfinansiering)
210 370 429 749

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E18 E18 Danderyd-Arninge 67 355 67 355

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E4 E4 Förbifart Stockholm 883 7 385 16 838 41 668

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E4/E20 E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS 37 103 65 236

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Årstaberg-Flemingsberg, 

signalåtgärder optimering 
234 274 234 275 1,06 353

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/Lv 259

E4/Lv 259 Tvärförbindelse 

Södertörn
13 338 14 613 14 331 15 788 17% 13 104 18 472 0,44 11 399

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm Stockholm övrigt Hagalund, bangårdsombyggnad 192 344 192 349 30% 244 454 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm Västra stambanan

Västra stambanan, Flemingsberg-

Järna, upprustning tunnlar
194 199 194 199 30% 139 258 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Sjöfart Stockholm 511 Farled Södertälje-Landsort 220 238 270 311 18% 255 367 1,03 400

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/E20

E4/E20 Hallunda-Vårby, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

2 399 2 547 2 399 2 547 19% 2 063 3 031 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/E20

E4/E20 Södertäljebron, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

580 609 580 609 19% 493 724 0,82 754

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Stockholm E4/E18

E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

682 759 682 759 11% 675 842 2,08 3 155

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Stockholm E4

Essingeleden, riskreducerande 

åtgärder upprättande av ledverk
262 265 262 265 30% 186 345 - -

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

Utredning Järnväg Stockholm Mälarbanan
Stockholm C och Tomteboda 

bangård, kapacitet mm
280 280 280 280 19% 228 332 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Sjöfart Södermanland 901 Södertälje Sluss, Mälaren 2 848 4 499 2 858 4 990

05-Pågående Pågående Väg Södermanland Rv 56 Rv 56 Katrineholm - Bie 123 165 123 173

05-Pågående Pågående Väg Södermanland Rv 56
Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga), 

Räta linjen
452 549 452 549

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår 227 248 227 248 13% 216 280 0,54 210

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår 240 256 240 256 17% 212 300 < 0 -5

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Uppsala Ostkustbanan Uppsala, Plankorsningar 346 482 474 613 10% 550 675 < 0 -599

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Uppsala Dalabanan Heby Mötesspår 156 165 156 165 30% 116 215 1,80 410

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Uppsala Ostkustbanan

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala – 

länsgränsen Uppsala/Stockholm) 
(5)

2 279 12 891 2 279 13 347 30% 9 343 17 351 - -

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Väg

Uppsala 

Västmanland
Rv 56 Rv 56 Sala - Heby 2+1 189 206 247 264 17% 220 309 1,38 600

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Värmland Värmlandsbanan Laxå – Arvika, ökad kapacitet 404 767 404 783

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Värmland E45 E45 Säffle - Valnäs 

(5) 652 688 652 689 19% 558 819

05-Pågående Pågående Järnväg
Värmland 

Örebro
Värmlandsbanan Kil-Laxå, mötesstationer 152 465 178 494

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Västerbotten E4 E4 Djäkneboda-Bygdeå 6 282 6 282

c-

c-

c-

c-

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST1811 Årstaberg-Flemingsberg/jst1811_vsb_arstaberg-flemingsberg_seb_200204_g.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST005 E4 Lv 259 Tv%C3%A4rf%C3%B6rbindelse S%C3%B6dert%C3%B6rn/vst005_e4_lv259_tvarforbindelse_sodertorn_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST201 Hagalund bang%C3%A5rdsombyggnad/jst201_hagalund,_bangardsombyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST1810 V%C3%A4stra Stambanan-Tullinge tunnlar/jst1810_vastra_stambanan,_flemingsberg-jarna,_upprustning_tunnlar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/XST301 Farled 511 S%C3%B6dert%C3%A4lje hamn- Landsort/xst301_farled_sodertalje_-_landsort.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering%2fVS
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering%2fVS
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST001d E4 E18 Hjulsta-Jakobsberg/vst001d_e4_e18_hjulsta-jakobsberg,_kapac_till_foljd_av_forbifart_stockholm.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST1807 Essingeleden/vst1807_essingeleden,_riskreducerande_atgarder_upprattande_av_ledverk_210601.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST2206 Stockholm C och Tomteboda bang%C3%A5rd/jst2206_stockholm_c_och_tomteboda_bangard.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1809 F%C3%B6rbig%C3%A5ngssp%C3%A5r H%C3%B6gsj%C3%B6 v%C3%A4stra/jo1809_hogsjo_vastra,_forbigangsspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1810 Katrineholm f%C3%B6rbig%C3%A5ngssp%C3%A5r/jo1810_katrineholm,_forbigangsspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JSO201 J%C3%A4rnv%C3%A4gsinfart Uppsala/jso201_uppsala_plankorsningar_seb_210607.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1802 M%C3%B6tessp%C3%A5r Heby/jo1802_motesspar_heby.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region Öst/3 Investering/VO1802 Rv 56 Sala-Heby 2plus1/vo1802_vag_56_sala_heby.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg Västerbotten Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny 

järnväg
1 018 1 555 1 072 1 689

05-Pågående Pågående Väg Västerbotten E4
E4 Sikeå-Gumboda 

mötesseparering
293 350 293 355

05-Pågående Pågående Väg Västerbotten E4/E12 E4/E12 Umeå -105 2 419 145 2 696

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västerbotten Norrbotniabanan

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-

Skellefteå ny järnväg
10 250 15 467 10 283 15 748 14% 13 543 17 953  < 0 -16 627

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Västerbotten E4

E4 Gumboda-Grimsmark 

mötesseparering
489 521 489 527 17% 437 617 0,45 338

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Västerbotten E4

E4 Broänge-Daglösten 

mötesseparering 
(5) 375 391 375 395 20% 318 473

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Västerbotten E4

E4 Daglösten-Ljusvattnet 

mötesseparering 
(5) 325 329 325 329 30% 231 428

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg Västerbotten E4 E4 förbifart Skellefteå 471 1 429 471 1 429 30% 1 000 1 857 0,98 1 877

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvall, resecentrum, statlig 

medfinansiering
12 71 23 169

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Västernorrland E14 E14, Sundsvall–Blåberget 5 482 5 607

05-Pågående Pågående Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvalls hamn, 

Tunadalsspåret, Malandstriangeln 

m.m.

299 1 125 301 1 191

05-Pågående Pågående Väg Västernorrland E4 E4 Sundsvall 105 3 710 172 5 313

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västernorrland Ostkustbanan

Sundsvall C–Dingersjö, 

dubbelspårsutbyggnad
2 644 2 744 2 644 2 744 12% 2 406 3 081 < 0 -2 167

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västernorrland

Sundsvall resecentrum, 

tillgänglighet och plattformar m.m.
908 996 908 996 30% 697 1 294 - -

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Ådalsbanan, Västeraspby 

vändslinga
67 67 122 122 30% 85 159 < 0 -210

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg Västernorrland E14 E14 Blåberget-Matfors 364 377 364 381 14% 327 436 1,02 550

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Västernorrland 

Jämtland
Mittbanan

Sundsvall-Ånge, kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder - inkl 

säkerhetshöjande åtg

343 344 343 345 30% 241 448 < 0 -189

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Västmanland Rv 56 Rv 56 Kvicksund-Västjädra 87 288 87 288

05-Pågående Pågående Väg Västmanland E18
E18 Köping-Västjädra, 

kapacitetsbrister
1 211 1 388 1 211 1 388

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Alingsås - Vårgårda 9 977 9 1 157

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde

Göteborgs hamnbana och 

Marieholmsbron, ökad kapacitet 

och dubbelspår över Göta älv

1 158 3 476 1 158 3 823

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Olskroken, Planskildhet 1 288 4 349 1 288 4 349

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland
Västra Stambanan

Västra stambanan, Göteborg-

Skövde, kapacitetsförstärkning.
809 2 376 809 2 380

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Västsvenska paketet järnväg 5 905 12 918 9 233 26 381

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Skara -3 172 82 467

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Vårgårda 50 94 134 280

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Tollered-Alingsås 25 688 25 688

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Vårgårda - Vara 649 949 649 1 209

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E6 E6.20 Hisingsleden, Södra delen 580 972 664 1 176

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E6

E6.21 Göteborgs 

hamn/Lundbyleden
1 120 1 576 1 936 2 501

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Västsvenska paketet väg 2 966 8 746 6 048 16 197

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland
E45 E45 Tösse-Åmål 258 266 258 267 14% 230 304 1,41 472

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Mariestad 1 785 1 866 1 811 1 892 11% 1 684 2 100 0,32 834

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Götene - Mariestad 522 587 1 309 1 373 17% 1 140 1 607 0,39 790

SEB.pdf

f-

f-

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/YSN001a Norrbotniabanan Umeå Dåva Skellefteå/ysn001a_norrbotniabanan_(umea)_dava-skelleftea_ny_jarnvag.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1803 E4 Gumboda-Grimsmark/vn1803_e4_gumboda-grimsmark_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1801 E4 F%C3%B6rbifart Skellefte%C3%A5/vn1801_e4_forbifart_skelleftea.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JSM215 SundsvallC- Dingersjö dubbelspårsutbyggnad/jsm215_sundsvall_c–dingersjo,_dubbelsparsutbyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/BVGV007 Sundsvall resecentrum/bvgv007_sundsvall_resecentrum,_tillganglighet_210211.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM2209 %C3%85dalsbanan V%C3%A4steraspby v%C3%A4ndslinga/jm2209_adalsbanan,_vasteraspby_vandslinga.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1801 E14 Bl%C3%A5berget-Matfors/vm1801_e14_blaberget-matfors.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1807 Sundsvall-%C3%85nge/jm1807_sundsvall-ange,_kapacitets-_och_hastighetshojande_atgarder_-_inkl_sakerhetshojande_atg.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/VVA1816 E45 Tosse-Åmål/vva1816_e45_tosse-amal.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA204 E20 f%C3%B6rbi Mariestad/vva204_e20_forbi_mariestad_seb_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA015 E20 G%C3%B6tene-Mariestad/vva015_e20,_gotene-mariestad.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Västra 

Götaland
Västra stambanan

Göteborg och Västsverige 

Omloppsnära uppställningsspår 
(5) 1 528 1 610 1 528 1 610 16% 1 354 1 866

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Sjöfart

Västra 

Götaland
161

Farleden i Göteborgs hamn, 

Kapacitetsåtgärd farled
1 077 1 103 2 180 2 207 20% 1 765 2 648 0,62 1 793

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland

Norge/Vänerbana

n med Nordlänken

Norge-Vänerbanan, vändspår i 

Älvängen 
198 200 198 200 30% 140 260 4,74 1 316

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland
Västra stambanan

Västra stambanan Laxå-Alingsås 

högre kapacitet
490 796 490 796 30% 557 1 035 4,41 4 933

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Sjöfart

Västra 

Götaland
955

Vänersjöfarten, Trollhätte 

kanal/Göta älv 
(5) 5 000 5 395 5 000 5 416 19% 4 387 6 445

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg

Västra 

Götaland
E45

Järnvågen med överdäckning av 

E45
261 263 30% 184 342

05-Pågående Pågående Järnväg Örebro
Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Dunsjö-

Jakobshyttan, dubbelspår
303 561 303 561

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg Örebro

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Hallsberg – Åsbro, 

dubbelspår
4 431 4 822 4 431 4 822 10% 4 340 5 304 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Örebro Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad 332 341 332 342 30% 239 444 0,60 273

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Örebro

Godsstråket 

genom Bergslagen
Frövi bangårdsombyggnad 105 109 136 141 30% 99 183 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg

Örebro 

Gävleborg 

Dalarna 

Västmanland

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Storvik-Frövi, 

kapacitetspaket 1+2 samt 

Sandviken-Kungsgården 

mötesstation 

598 953 598 953

05-Pågående Pågående Järnväg
Örebro 

Östergötland

Godsstråket 

genom Bergslagen

Hallsberg-Degerön, dubbelspår, 

etapp 1
124 2 066 124 2 067

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg

Örebro 

Östergötland
Rv 50

Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl 

Nykyrka)
706 746 706 746 14% 644 847 2,23 2 486

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland
Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Jakobshyttan-

Degerön, dubbelspår
612 865 612 865

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Östergötland E22 E22 Förbi Söderköping 1 456 1 525 1 496 1 564 26% 1 158 1 971 2,36 4 931

SEB.pdf

varav

- Nya stambaneetapper 104 000 165 964 104 000 166 006

10-NTP nya

kandidater
Utredning Järnväg  Hela Landet Hela landet

Nya stambanor, utredning för 

kvarstående etapper
3 000 3 000 3 000 3 000

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne

Hässleholm-Lund, del av nya 

stambanor 
(5) 15 900 28 070 15 900 28 070 22% 21 895 34 245

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland
Kust till kustbanan

Göteborg-Borås, del av nya 

stambanor 
(5) 17 300 43 531 17 300 43 572 17% 36 165 50 979

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland Ostlänken
Ostlänken nytt dubbelspår Järna-

Linköping, del av nya stambanor
67 800 91 363 67 800 91 364 17% 75 832 106 896

- ERTMS införande 25 986 50 915 25 986 50 915

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Hallsberg Norrköping 4 586 8 835 4 586 8 835

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Malmö 7 415 10 790 7 415 10 790

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Göteborg 

(5) 1 734 8 661 1 734 8 661 15% 7 362 9 960

10-NTP nya

kandidater
2025-2027 Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Stockholm Gävle 

(5) 4 796 11 655 4 796 11 655 15% 9 907 13 403

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten Malmbanan ERTMS, Nord, Malmbanan 3 315 5 258 3 315 5 258

10-NTP nya

kandidater
2025-2027 Järnväg Norrbotten Hela landet ERTMS, TC Boden Ånge 

(5) 4 140 5 716 4 140 5 716 15% 4 859 6 573

- Storstadsförhandling 7 850 11 493 32 870 41 062

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne Spårväg Lund C - ESS 79 781

05-Pågående Pågående Väg Skåne Helsingborg cykelobjekt 66 75 141 292

05-Pågående Pågående Väg Skåne Helsingborg, Kollektivtrafik 137 189 311 374

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Lund cykelobjekt (cykelbanor och 

cykelgarage)
43 44 43 167

05-Pågående Pågående Väg Skåne Malmö cykelobjekt 149 155 594 619

c-

c-

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/SVA1801 Farleden Göteborgs hamn/sva1801_farleden_i_goteborgs_hamn,_kapacitetsatgard_farled.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/JVA1805 Norge V%C3%A4nerbanan/jva1805_norge-vanerbanan,_vandspar_i_alvangen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/JVA1810 Västra stambanan Laxå-Alingsås/jva1810_vastra_stambanan_laxa-alingsas_hogre_kapacitet.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region Öst/3 Investering/BVST030c Hallsberg-Åsbro/bvst030c_godsstraket_hallsberg-asbro,_dubbelspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1801 Lax%C3%A5 bang%C3%A5rdsombyggnad/jo1801_laxa_bangardsombyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/YO002 Fr%C3%B6vi bang%C3%A5rdsombyggnad/yo002_frovi_bangardsombyggnad_210923.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VMN096 Nykyrka-Brattebro/vmn096_rv_50_medevi-brattebro_(inkl_nykyrka).pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VSO004 E22 f%C3%B6rbi S%C3%B6derk%C3%B6ping/vso004_e22_forbi_soderkoping.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-

och EL-bussar)
904 1 442 3 014 3 449

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne

Malmöpendeln Lommabanan - 

etapp 2
62 97 192 215

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Hagalund, tunnelbanestation 127 214 557 1 256

05-Pågående Pågående Väg Stockholm Stockholm, cykelobjekt 115 129 352 507

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana 

och nya stationer
3 245 3 990 13 054 13 641

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Roslagsbanan till City, 

förlängning och nya stationer
162 1 590 4 690 7 687

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Stockholm

Stockholm, Spårväg syd, 

kapacitetsutökning för 

kollektivtrafik

875 1 001 4 244 4 547

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
Göteborg cykelobjekt 63 65 196 257

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland
Göteborg, Citybuss Backa-stråket 130 180 399 431

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Norra 

Älvstranden (västra delen)
256 316 707 757

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Järnväg

Västra 

Götaland

Göteborg, Spårväg Bunnsbo-

Linné (Norra Älvstranden, 

centrala delen)

1 516 1 928 4 375 6 080

- Öresundsförbindelsen kapacitet 1 194 1 194

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde

Malmö bangård, planskild 

spårkorsning
643 643

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö C - Östervärn, dubbelspår 328 328

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö C, fler plattformsspår 148 148

14-NTP nya

kandidater 

trimning>50 

mnkr

2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde
Svågertorp, förlängning av 

förbigångsspår
 (3) 75 75

799 000 1 129 998 920 149 1 333 006

Större investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för namngivna investeringar med 10 procent

14 608 14 675 15 326 15 400

Väg Dalarna Rv 71 E 16/66 Förbi Yttermalung 446 457 446 457 24% 349 564 0,05 30 SEB.pdf

Väg Dalarna E16
E16 Lönnemossa - Klingvägen, 

mötesseparering
107 107 107 107 30% 75 139 1,09 148

SEB.pdf

Väg Dalarna Rv 50 RV 50 Förbi Grängesberg 189 191 189 196 12% 173 219 0,09 23 SEB.pdf

Väg Gävleborg Rv 56
Väg 56 Hedesunda-Valbo/Gävle, 

Räta linjen
1 106 1 120 1 106 1 120 17% 934 1 307 0,61 949

SEB.pdf

Väg Halland Rv 26
Väg 26 Halmstad - Oskarström, 

2+1-väg
376 376 376 376 30% 263 489 1,82 894

SEB.pdf

Väg Jämtland E14
E14 Lockne - Optand/Förbi 

Brunflo
725 743 725 743 14% 638 847 < 0 -509

SEB.pdf

Väg Jönköping E4 E4 Trafikplats Ekhagen 228 228 228 228 30% 160 296 5,89 1 741 SEB.pdf

Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved 274 274 274 274 30% 192 356 1,74 796
SEB.pdf

Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 Skogslid - Haga 1 432 1 432 1 432 1 432 30% 1 003 1 862 0,43 840 SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 26 E22 Genom Mönsterås 376 376 434 434 30% 304 564 1,64 955 SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 25
Rv 25 Nybro, trafikplats 

Glasporten
80 80 120 120 30% 84 156 3,67 579

SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 40 Rv 40 Toverum - Hyttan 486 486 486 486 30% 340 632 0,14 104 SEB.pdf

Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Förbi Lessebo 438 438 438 438 30% 307 570 0,36 225 SEB.pdf

Väg Kronoberg Rv 25
Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. 

trafikplats
330 330 370 370 30% 259 482 0,33 182

SEB.pdf

Väg Norrbotten E10
E10 Mertainen-Kauppinen 

mötesseparering
600 600 600 600 30% 420 780 < 0 -87

SEB.pdf

Väg Skåne E6
E6 Trafikplats Alnarp - Trafikplats 

Lomma, additionskörfält
349 349 349 349 30% 245 454 1,40 636

SEB.pdf

Väg Stockholm E4
E4 trafikplats Glädjen - trafikplats 

Rotebro, ITS
144 144 144 144 30% 101 187 6,24 2 105

SEB.pdf

Väg Stockholm E4

E4 trafikplats Häggvik- trafikplats 

Rotebro, kapacitetsförstärkning till 

följd av Förbifart Stockholm

206 220 206 220 21% 174 266 6,02 1 429

SEB.pdf

Väg Södermanland E20
E20 Trafikplats Gröndal - 

Eskilstuna 2+2
542 542 542 542 30% 380 705 6,15 4 433

SEB.pdf

Sjöfart Uppsala Mälaren/Rv 55
Hjulsta ny- eller ombyggnad av 

bro 
(4) 787 787 787 787 24% 598 976 0,41 340

SEB.pdf

Väg Värmland E18

E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp 

Bäckevarv – Årjäng, ombyggnad 

till 2+1

553 553 553 553 30% 387 719 < 0 -14

SEB.pdf

Summa Planeringsram

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM012 E16 f%C3%B6rbifart Yttermalung/vm012_e16_forbi_yttermalung_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM2212 E16 L%C3%B6nnemossa - Klingv%C3%A4gen/vm2212_e16_lonnemossa_-_klingvagen,_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1811 Rv 50 f%C3%B6rbi Gr%C3%A4ngesberg/vm1811_rv_50_forbi_grangesberg_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/YM001 V%C3%A4g 56 Hedesunda-Valbo G%C3%A4vle/ym001_vag_56_hedesunda-valbo_gavle,_rata_linjen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA1808 V%C3%A4g 26 Halmstad-Oskarstr%C3%B6m/vva1808_vag_26_halmstad_oskarstrom.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM059 E14 Lockne-Optand f%C3%B6rbi Brunflo/vm059_e14_lockne-optand_forbi_brunflo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1802 E4 Trafikplats Ekhagen/vsy1802_e4_trafikplats_ekhagen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY006 Rv 26 Sm%C3%A5landsstenar-Gislaved/ysy006_rv_26_smalandsstenar_-_gislaved.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1805 Rv 40 Skogslid - Haga/vsy1805_rv_40_skogslid_-_haga.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO014 E22 Genom M%C3%B6nster%C3%A5s/vso014_e22_genom_monsteras.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2203 Rv 25 Tpl Glasporten, Nybro/vsy2203_rv_25_tpl_glasporten,_nybro.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1806 Rv 40 Toverum-Hyttan/vsy1806_rv_40_toverum_-_hyttan.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO022 Rv 25 F%C3%B6rbi Lessebo/vso022_rv_25_forbi_lessebo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2201 Rv25 Norrleden V%C3%A4xj%C3%B6/vsy2201_rv_25_norrleden_i_vaxjo,_inkl._trafikplats.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1807 E10 Mertainen-Kauppinen/vn1807_e10_mertainen-kauppinen_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2202 E6 Tpl Alnarp %E2%80%93 Tpl Lomma/vsy2202_e6_trafikplats_alnarp_%E2%80%93_trafikplats_lomma,_additionskorfalt.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST2204 E4 Tpl H%C3%A4ggvik-Tpl Rotebro/vst2204_e4_tpl_haggvik-tpl_rotebro_kapacitetsforstarkning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VO2209 E20 Trafikplats Gr%C3%B6ndal - Eskilstuna/vo2209_e20_trafikplats_grondal_-_eskilstuna_2plus2.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1806 Hjulsta ny eller ombyggnad av bro/jo1806_hjulsta,_ny_eller_ombyggnad_av_bro.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA2201 Valn%C3%A4s riksgr%C3%A4nsen 2plus1/vva2201b_e18_valnas-riksgransen_del_backevarv-arjang_2plus1.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

Väg Värmland E18

E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp 

Töcksfors – Bäckevarv, 

ombyggnad till 2+1

773 773 773 773 30% 541 1 005 0,54 582

SEB.pdf

Väg Västerbotten E12
E12 Kulla-Norrfors 

mötesseparering
407 407 407 407 30% 285 530 0,60 339

SEB.pdf

Väg Västerbotten E4
E4 Grimsmark-Broänge 

mötesseparering
426 426 426 426 30% 298 554 0,03 19

SEB.pdf

Väg Västerbotten E4
E4 Ljusvattnet-Yttervik 

mötesseparering
345 345 345 345 30% 241 448 0,50 243

SEB.pdf

Väg Västernorrland E4 E4 Förbi Örnsköldsvik 2 027 2 034 2 607 2 617 15% 2 234 3 000 0,44 1 500
SEB.pdf

Väg
Västra 

Götaland
E45

E45 Vänersborg - Mellerud, 

deletapp Liden – Frändefors, 

ombyggnad 2+1

855 855 855 855 30% 599 1 112 1,35 1 503

SEB.pdf

(1): I redovisade driftbidrag till icke statliga flygplatser ingår även beredskapsflygplatser och flygtrafiktjänster

(2): Kollektivtrafiksatsning (Stadsmiljöavtal) avser åren 2022-2030

(3): Åtgärden har totalkostnad under 100 miljoner kronor och går mot trimningsåtgärd

(4): Alternativ finansiering ska utredas.

(5) Översyn av några objektets totalkostnad, NNK och NNV liksom samhällsekonomiska effekter pågår. Uppgifterna kompletteras senare

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA2201 Valn%C3%A4s riksgr%C3%A4nsen 2plus1/vva2201a_e18_valnas-riksgransen,_del_tocksfors_%E2%80%93_backevarv_2plus1.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1810 E12 Kulla-Norrfors/vn1810_e12_kulla-norrfors_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN2202 E4 Grimsmark-Bro%C3%A4nge/vn2202_e4_grimsmark-broange_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN012 E4 Ljusvattnet-Yttervik/vn012_e4_ljusvattnet-yttervik_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1804 E4 %C3%96rnsk%C3%B6ldsvik/vm1804_e4_forbi_ornskoldsvik.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA1806 E45 V%C3%A4nersborg-Mellerud/vva1806a_e45_vanersborg_-_mellerud,_del_liden_%E2%80%93_fradefors,_ombyggnad_2plus1.pdf
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-01-17 KLF 2020/1349 

Version 2 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden  

  

Förslag till beslut 

1) Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 
 
2) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 
 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 
 
1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 
 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga 
Prioritetsordning som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i 
berörda särskilda boenden. 
 
3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022- 01-31. 
 
Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår i huvudsak följande. Utredningen 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter 
utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga 
äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 
 
1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav 
uppfylls. 
 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 
 
3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 
 
Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår i huvudsak följande. Utredningen 
av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter 
utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga 
äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga 
åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett fullgott brandskydd. 
Utredningen visar grovt uppskattade summor och kostnader för installation av 
boendesprinkler, dörrstängare och evakuerings fläktar. Summorna är daterade maj 
2019 och därefter uppräknad i mars 2021. Den totala, estimerade kostnaden uppgår 
till 41,2 miljoner, en summa som räddningstjänsten beräknat och tagit fram utifrån 
schablonvärde. Utredningen gällande boendesprinklers, dörrstängare och 
evakueringsfläktar är genomförd av Räddningstjänsten som har konstaterat ett 
nuläge där brandskyddet ej anses fullgott. I den utredningen finns inga byggnads-
tekniska kostnader upptagna eller huruvida det är teknisk möjligt att installera 
vattentankar och pumpar inom befintliga lokaler eller om det måste byggas 
utvändigt. Detta är ett utredningsarbete som måste göras av hyresvärden och 
fastighetsägaren Hässlehem AB, då förutsättningarna för respektive objekt skiftar. 
Eftersom Lyckåsa ska göra en omfattande ombyggnation kommer kravet på 
brandskyddet att ingå i det projektet och därför är inte Lyckåsa med i denna 
redovisning, separat utredning pågår.  
 
I utredningen finns vidare en prioriteringsordning för de olika särskilda boendena. I 
bilaga finns redovisning av beräknad hyreshöjning per månad för de olika särskilda 
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boendena. 
 
 
Bedömning 
 
Den redovisning som lämnats i ärendet av  Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 
 
Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. Kom-
munstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och omsorgsnämnden inte har gjort 
det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 april 2021. De ska därför ges i 
uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 tillsammans med 
Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av 
kommunfullmäktige. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef    Kommunjurist  

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

 

 

 

 

 



H · ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Redovisning av uppdrag att ta fram 
beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens 
samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 
3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår i huvudsak följande. Utredningen 
av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter 
utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga 
äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga prioritetsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 
3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår i huvudsak följande. Utredningen 
av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter 
utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga 
äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga 
åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett fullgott brandskydd. 
Utredningen visar grovt uppskattade summor och kostnader för installation av 
boendesprinkler, dörrstängare och evakuerings fläktar. Summorna är daterade maj 
2019 och därefter uppräknad i mars 2021. Den totala, estimerade kostnaden uppgår 
till 41,2 miljoner, en summa som räddningstjänsten beräknat och tagit fram utifrån 
schablonvärde. Utredningen gällande boendesprinklers, dörrstängare och 
evakueringsfläktar är genomförd av Räddningstjänsten som har konstaterat ett 
nuläge där brandskyddet ej anses fullgott. I den utredningen finns inga 
byggnadstekniska kostnader upptagna eller huruvida det är teknisk möjligt att 
installera vattentankar och pumpar inom befintliga lokaler eller om det måste byggas 
utvändigt. Detta är ett utredningsarbete som måste göras av hyresvärden och 
fastighetsägaren Hässlehem AB, då förutsättningarna för respektive objekt skiftar. 
Eftersom Lyckåsa ska göra en omfattande ombyggnation kommer kravet på 
brandskyddet att ingå i det projektet och därför är inte Lyckåsa med i denna 
redovisning, separat utredning pågår. 

I utredningen finns vidare en prioriteringsordning för de olika särskilda boendena. I 
bilaga finns redovisning av beräknad hyreshöjning per månad för de olika särskilda 
boendena. 

Bedömning 
Av det ovan anförda får anses framgå att Hässlehem AB mot bakgrund av 
förutsättningarna i ärendet får anses ha uppfyllt sitt uppdrag att lämna sådan någon 
sådan resultatpåverkan som omtalas ovan i punkt 3. 

Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. 
Anledningen härtill bör utredas, liksom vad som krävs för att åtgärderna ska komma 
till stånd och när det kan beräknas ske samt, i det fall aktuellt uppdrag bör ändras, 
på vilket sätt det ska ske. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Utdraget bestyrkes 
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Redovisning av uppdrag att ta fram 
beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens 
samtliga särskilda boenden  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 
 
1) Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 
 
2) Kommundirektören ska snarast utreda varför de åtgärder som framgår nedan inte 
har kommit till stånd, vad som krävs för att åtgärderna ska komma till stånd och när 
det kan beräknas ske samt, i det fall aktuellt uppdrag bör ändras, på vilket sätt det 
ska ske. Utredningen ska redovisas på sammanträde med kommunstyrelsen senast 
den 27 april 2022. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 
 
1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande författ-
ningskrav uppfylls. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga 
Prioritetsordning som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i 
berörda särskilda boenden. 
3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022- 01-31.  
 
Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår i huvudsak följande. Utredningen 
av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter 
utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga 
äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 100, följande. 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande författ-
ningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp och 
en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med hyresgästen redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31.  

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår i huvudsak följande. Utredningen 
av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter 
utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga 
äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga 
åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett fullgott brandskydd. 
Utredningen visar grovt uppskattade summor och kostnader för installation av 
boendesprinkler, dörrstängare och evakuerings fläktar. Summorna är daterade maj 
2019 och därefter uppräknad i mars 2021. Den totala, estimerade kostnaden uppgår 
till 41,2 miljoner, en summa som räddningstjänsten beräknat och tagit fram utifrån 
schablonvärde. Utredningen gällande boendesprinklers, dörrstängare och evakue-
ringsfläktar är genomförd av Räddningstjänsten som har konstaterat ett nuläge där 
brandskyddet ej anses fullgott. I den utredningen finns inga byggnadstekniska 
kostnader upptagna eller huruvida det är teknisk möjligt att installera vattentankar 
och pumpar inom befintliga lokaler eller om det måste byggas utvändigt. Detta är 
ett utredningsarbete som måste göras av hyresvärden och fastighetsägaren 
Hässlehem AB, då förutsättningarna för respektive objekt skiftar. Eftersom Lyckåsa 
ska göra en omfattande ombyggnation kommer kravet på brandskyddet att ingå i 
det projektet och därför är inte Lyckåsa med i denna redovisning, separat utredning 
pågår. 
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JAV 

I utredningen finns vidare en prioriteringsordning för de olika särskilda boendena. I 
bilaga finns redovisning av beräknad hyreshöjning per månad för de olika särskilda 
boendena.  
 
Bedömning 
 
Av det ovan anförda får anses framgå att Hässlehem AB mot bakgrund av förutsätt-
ningarna i ärendet får anses ha uppfyllt sitt uppdrag att lämna sådan någon sådan 
resultatpåverkan som omtalas ovan i punkt 3. 
 
Ovannämnda åtgärder avseende brandskydd har ännu inte kommit till stånd. Anled-
ningen härtill bör utredas, liksom vad som krävs för att åtgärderna ska komma till 
stånd och när det kan beräknas ske samt, i det fall aktuellt uppdrag bör ändras, på 
vilket sätt det ska ske. 

 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

 

 

 

 



REDOVISNING AV UPPDRAG 

HYRESHÖJNING orn KOSTNAD 
FÖR ÖKAT BRANDSKYDD 

Datum 

2021-12-14 

Kommunstyrelsen 

Slutrapport 

Projektnamn 
Projektledare 

Beskrivning 

Hyreshöjning och kostnad för ökat brandskydd 
Henrik Andersson, Hässlehem AB 

1(2) 

Utredningen av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades 2017 och har därefter utretts i 
perioder under några års tid. Utredningen jämför brandskyddet i befintliga äldreboenden med hur det 
ser ut i en nybyggnation och pekar på nödvändiga åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett 
fullgott brandskydd. 

Utredningen visar grovt uppskattade summor och kostnader för installation av boendesprinkler, 
dörrstängare och evakueringsfläktar. Summorna är daterade maj 2019 och därefter uppräknad i mars 
2021. Den totala, estimerade kostnaden uppgår till 41,2 miljoner, en summa som räddningstjänsten 
beräknat och tagit fram utifrån schablonvärde 

Utredningen gällande boendesprinklers, dörrstängare och evakueringsfläktar är genomförd av 
Räddningstjänsten som har konstaterat ett nuläge där brandskyddet ej anses fullgott. I den utredningen 
finns inga byggnadstekniska kostnader upptagna eller huruvida det är teknisk möjligt att installera 
vattentankar och pumpar inom befintliga lokaler eller om det måste byggas utvändigt. Detta är ett 
utredningsarbete som måste göras av hyresvärden och fastighetsägaren Hässlehem AB, då 
förutsättningarna för respektive objekt skiftar. 

Bakgrund 

Räddningstjänsten har gjo1i tillsyner på äldreboenden i Hässleholms kommun och anser att 
brandskyddet inte lever upp till dagens krav. Räddningstjänsten vill att brandskyddet höjs med 
boendesprinkler. 

Syfte & mål 

Syftet med utredningen är att presentera lösning och kostnadsförslag på att höja brandskyddet på 

kommunens äldreboende med sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläktar. Enligt nedan 
p1ioriteringslista. 

Eftersom Lyckåsa ska göra en omfattande ombyggnation kommer kravet på brandskyddet att ingå i 
det projektet och därför är inte Lyckåsa med i denna redovisning, separat utredning pågår. 



Prioritet Verksamhet 

1 Nybohemmet 

2 Höga lid 

3 Skansen hemmet 

4 Solgården 

5 Hemgården 

6 Björkhaga 

7 Ehrenborg 

REDOVISNING AV UPPDRAG 

HYRESHÖJNING orn KOSTNAD 
FÖR ÖKAT BRANDSKYDD 

Datum 

2021-12-14 

Kommunstyrelsen 

2(2) 

Målet är att säkerställa brandskyddet för samtliga äldreboende uppfyller gällande författningskrav 

Projektets genomförande 

Vi har i samarbete med Räddningstjänsten haft en dialog där vi har tillsammans hittat ett resultat där 
vi tillgodoser att äldreboenden får ett brandskydd som uppfyller deras krav. 

Resultat 

Efter beställning från Hässleholms kommun kommer vi att installera boendesprinkler i alla 
boenderum samt vissa andra utry1mnen på berörda fastigheter. Där det finns fler än 8 rum i en 
brandgräns kommer vi sätta upp en ny vägg med branddörr som står uppställd med magnet för att 
minska brandcellerna så det är max 8 boendernm i en brandcell. 

Reservation: 
Priserna är preliminära utifrån dagens kostnadsnivå; Definitiv hyreshöjning och kostnad kan lämnas 
först efter genomförd upphandling. Upphandling påbörjas efter beställning av Hässleholms kommun. 

Dokument & Bilagor 
Bilaga 1 (Uppdrag KF) 
Bilaga 2 - Kostnadsberäkning 

Kostnader 

Henrik Andersson, Projektledare Ola Rickard, VD 



Bilaga 1

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

§ 100 

Redovisning av uppdrag att ta fram 
beräkningsunderlag för brandskydd i kommunens 
samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1349 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att 
säkerställa brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per 
avdelning) för kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa 
att.gällande författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga 
prioritetsordning som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i 
berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade 
hyresbelopp och en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med 
hyresgästen redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-
01-31. 

Reservationer 

Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Folkets väls ledamöter 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lars J ohnsson (M) yrkar att redovisning enligt punkt 3 ska ske till kommunstyrelsen 
den 31 augusti 2021 i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) instämmer i Lars Johnssons yrkande. 

Komm u nf u llmä ktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

27 (94) 



Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Omröstning 

Ordförande ställer förslag mot varandra och finner kommunstyrelsens förslag till 
beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Utredningen av brandskyddet på kommunens äldreboende påbörjades under 2017 
och har därefter utretts i perioder under några års tid. Utredningen jämför 
brandskyddet i befintliga äldreboenden med hur det ser ut i en nybyggnation och 
pekar på nödvändiga åtgärder för att kommunens boenden ska uppnå ett fullgott 
brandskydd. 

Utredningen visar grovt uppskattade summor och kostnader för installation av 
boendesprinklers, dörrstängare och evakueringsfläktar. Summorna är daterade maj 
2019 och därefter uppräknad i mars 2021. Den totala, estimerade kostnaden uppgår 
till ca 41,2 miljoner kronor. 

Utredningen gällande boendesprinklers, dörrstängare och evakueringsfläktar är 
genomförd av Räddningstjänsten som har konstaterat ett nuläge där brandskyddet 
anses ej fullgott. I den utredningen finns inga byggnadstekniska kostnader upptagna 
eller huruvida det är tekniskt möjligt att installera vattentankar och pumpar inom 
befintliga lokaler eller om det måste byggas utvändigt. Detta är ett utredningarbete 
som måste göras av hyresvärden och fastighetsägaren Hässlehem AB, då 
förutsättningarna för respektive objekt skiftar. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-31, § 60, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i sam.råd med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att 
säkerställa brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per 
avdelning) för kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa 
att gällande författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga 
prioritetsordning som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i 
berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade 
hyresbelopp och en fastställd prioriteringsordning ska tillsammans med 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bilaga 1

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

hyresgästen redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 
2022-01-31. 

Ulf Berggren (SD) yrkar att i punkt 3 ska datumet ändras till den 31 januari 2022 
och redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till Ulf Berggrens ändringsyrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Ulf Berggrens förslag bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Hässlehem 
Kommundirektören - uppdrag 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bilaga 2

Kostnad per boende (sprinkler, 

dörrstängare samt en 

evakueringsfläkt per avdelning) 

samt nya brandcells avgänsningar. Högalid Solgården Björkhaga Hemgården Nybohemmet Skansenhemmet Ehrenborg

9 519 188 kr 5 145 191 kr 5 308 518 kr 10 092 568 kr 5 200 347 kr 3 420 068 kr 1 188 810 kr

Antal år 15

Ränta år 190384 102904 106170 201851 104007 68401 23776

Ränta månad 15865 8575 8848 16821 8667 5700 1981

Avskrivning år 634613 343013 353901 672838 346690 228005 79254

Avskrivning månad 52 884 kr 28 584 kr 29 492 kr 56 070 kr 28 891 kr 19 000 kr 6 605 kr

Drift 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Hyreshöjning per månad 83 750 kr 52 160 kr 53 339 kr 87 891 kr 52 558 kr 39 700 kr 23 586 kr

Antal år 10

Ränta år 190384 102904 106170 201851 104007 68401 23776

Ränta månad 15865 8575 8848 16821 8667 5700 1981

Avskrivning år 951919 514519 530852 1009257 520035 342007 118881

Avskrivning månad 79 327 kr 42 877 kr 44 238 kr 84 105 kr 43 336 kr 28 501 kr 9 907 kr

Drift 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Hyreshöjning per månad 110 192 kr 66 452 kr 68 085 kr 115 926 kr 67 003 kr 49 201 kr 26 888 kr

Antal år 5

Ränta år 190384 102904 106170 201851 104007 68401 23776

Ränta månad 15865 8575 8848 16821 8667 5700 1981

Avskrivning år 1903838 1029038 1061704 2018514 1040069 684014 237762

Avskrivning månad 158 653 kr 85 753 kr 88 475 kr 168 209 kr 86 672 kr 57 001 kr 19 814 kr

Drift 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Hyreshöjning per månad 189 518 kr 109 329 kr 112 323 kr 200 030 kr 110 340 kr 77 701 kr 36 795 kr

Hyreshöjningen avser det första året för sedan räknas beloppet upp årligen enligt gällande indexuppräkning.
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Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut. 
 
1) Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 
 
2) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 99, följande. 
 
1) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverk-
samheten med början på Hemgården i Tyringe, Bokebergsgården och Högalids-
hemmet i Hässleholm samt därefter på Lyckåsa i Bjärnum, Skansenhemmet i 
Vittsjö, samt Solgården i Hästveda. 
 
2) Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 
 
Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår att några säkra lösningar för 
laddning av elfordon inte kommit till stånd, eftersom omsorgsförvaltningen ännu 
inte lyckats redogöra för hur deras behov ser ut sett vad gäller antal laddstolpar och 

Hässleholms 
kommun 
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typ av laddare. Inom förvaltningen pågår en utredning kring behovet och 
Hässlehem AB har en löpande dialog med den kring detta. 
 
Bedömning 
 
Den redovisning som lämnats i ärendet av  Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 
 
Några säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten och 
har ännu inte kommit till stånd. Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska nämn-
den och omsorgsnämnden inte har gjort det som kommunfullmäktige beslutade om 
den 26 april 2021. De ska därför ges i uppdrag att på kommunstyrelsens samman-
träde den 2 mars 2022 tillsammans med Hässlehem AB redovisa hur de har för 
avsikt att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksam heten 
Dnr: KLF 2020/1348 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 99, följande. 

1) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten med början på Hemgården i Tyringe, Bokebergsgården och 
Högalidshemmet i Hässleholm samt därefter på Lyckåsa i Bjärnum, 
Skansenhemmet i Vittsjö, samt Solgården i Hästveda. 
2) Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår att några säkra lösningar för 
laddning av elfordon inte kommit till stånd, eftersom omsorgsförvaltningen ännu 
inte lyckats redogöra för hur deras behov ser ut sett vad gäller antal laddstolpar och 
typ av laddare. Inom förvaltningen pågår en utredning kring behovet och 
Hässlehem AB har en löpande dialog med den kring detta. 

Bedömning 
Av det ovan anförda får anses framgå att någon sådan resultatpåverkan som omtalas 
ovan i punkt 2 inte har uppkommit eller kan beräknas. Någon redovisning av 
resultatpåverkan kan därför inte heller ske. 

Några säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten och 
har ännu inte kommit till stånd. Anledningen härtill bör utredas, liksom vad som 
krävs för att åtgärderna ska komma till stånd och när det kan beräknas ske samt, i 
det fall aktuellt uppdrag bör ändras, på vilket sätt det ska ske. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

28 (48) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Utdraget bestyrkes 

29 (48) 
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Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut: 
 
1) Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 
 
2) Kommundirektören ska snarast utreda varför de åtgärder som framgår nedan inte 
har kommit till stånd, vad som krävs för att åtgärderna ska komma till stånd och när 
det kan beräknas ske samt, i det fall aktuellt uppdrag bör ändras, på vilket sätt det 
ska ske. Utredningen ska redovisas på sammanträde med kommunstyrelsen senast 
den 27 april 2022.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 99, följande. 
 
1) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverk-
samheten med början på Hemgården i Tyringe, Bokebergsgården och Högalids-
hemmet i Hässleholm samt därefter på Lyckåsa i Bjärnum, Skansenhemmet i 
Vittsjö, samt Solgården i Hästveda. 
 
2)  Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 
 
Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
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anledning av ovannämnda beslut. Av den framgår att några säkra lösningar för 
laddning av elfordon inte kommit till stånd, eftersom omsorgsförvaltningen ännu 
inte lyckats redogöra för hur deras behov ser ut sett vad gäller antal laddstolpar och 
typ av laddare. Inom förvaltningen pågår en utredning kring behovet och 
Hässlehem AB har en löpande dialog med den kring detta. 
 
Bedömning 
 
Av det ovan anförda får anses framgå att någon sådan resultatpåverkan som omtalas 
ovan i punkt 2 inte har uppkommit eller kan beräknas. Någon redovisning av 
resultatpåverkan kan därför inte heller ske. 
 
Några säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten och 
har ännu inte kommit till stånd. Anledningen härtill bör utredas, liksom vad som 
krävs för att åtgärderna ska komma till stånd och när det kan beräknas ske samt, i 
det fall aktuellt uppdrag bör ändras, på vilket sätt det ska ske. 

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

  



REDOVISNING AV UPPDRAG 

LADDNING AV ELFORDON INOM 
HEMTJÄNSTEN 

Datum 

2021-12-14 

Kommunstyrelsen 

Slutrapport 

Projektnamn 
Projektledare 

Beskrivning 

Laddning av elfordon inom hemtjänsten 
Henrik Andersson, Hässlehem AB 

1(2) 

Hemtjänsten har ett behov av att kunna ladda sina elbilar. I dagsläget sker detta på flertalet ställen via 
vanliga uttag till motorvärmare som inte är dimensionerade för att ladda elbilar vilket medför en ökad 
brandrisk och lång laddtid av elbilarna. 

Syfte & mål 

Att sätta upp laddstolpar till hemtjänstens elbilar så de kan ladda bilarna säke1i och snabbare. 
Detta ska ske med böijan på Hemgården i Tyringe, Bokebergsgården och Högalidshe1mnet i 
Hässleholm samt därefter på Lyckåsa i Bjämum, Skansenhemmet i Vittsjö samt Solgården i Hästveda. 

Projektets genomförande 
Vid dialog med omsorgsförvaltningen så har de ännu inte tagit fram hur deras behov ser ut sett till antal 
laddstolpar och typ av laddare. Inom omsorgen så pågår en utredning kring deras behov och vi har en 
löpande dialog med dem kring detta. 

Hässlehem har har tagit fram en lösning för laddstolpar och en ungefärlig kostnad för detta , laddning 
aktiveras genom kortsystem. 

Resultat 
Beroende på hur lång tid det ska ta så är här tider för ett normalt stort batteii 52 kWh i en elbil. 
Laddstation, 2x3 ,7 kW: 14.05 timmar - 12 000 kr+ 8 000 kr installation 
Laddstation, 2xl 1 kW: 4.73 tinunar- 22 000 kr+ 8 000 kr installation 
Laddstation, 2x22 kW: 2.36 timmar - 45 000 kr+ 8 000 kr installation 
Vi kommer installera laddstolpar och att de styrs med taggar som vi konuner dela ut till hemtjänstens 
personal. 
Beroende på vilket laddstation som väljs k01m11er prisbilden påverkas. 

Kostnad för grävarbete tillkonuner med ca 400kr/meter. 

Efter beställning så ko1mner Hässlehem att installera laddstolpar och att de styrs med taggar som vi 
kommer dela ut till hemtjänstens personal. 

Slutlig piisnivå och kostnad/hyresökning kan lämna först efter genomförd upphandling. 



Bilagor 
Bilaga 1 (Uppdrag KF) 

Hemik Andersson, Projektledare 

REDOVISNING AV UPPDRAG 

LADDNING AV ELFORDONINOM 
HEM1JÄNSTEN 

Datum 

2021-12-14 

Konmmnstyrelsen 

Ola Rickard, VD 

2(2) 



Bilaga 1

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAI:vllv1ANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

§ 99 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna 
för installation av säkra lösningar för laddning av 
elfordon inom hemtjänstverksamheten 
Dnr: KLF 2020/1348 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten med början på Hemgården i Tyringe, 
Bokebergsgården och Högalidshemmet i Hässleholm samt därefter på 
Lyckåsa i Bjärnum, Skansenhemmet i Vittsjö, samt Solgården i Hästveda. 

2. Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska 
redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Reservationer 

Folkets väls, Kristdemokraternas, Moderate.mas, Liberale.mas, Centerpartiets och 
Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till fötmån för sina respektive yrkanden. 

Yrkande 

23 (94) 

Lars Johnsson (M) yrkar att redovisning enligt punkt 2 ska ske till kommunstyrelsen 1111, 
den 31 augusti 2021 i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag. ., 

Ulf Berggren (SD), Lena Wallentheim (S) och Joachim Fors (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Dolores Öhman (MP) och Johan Hammarqvist (C) instämmer i Lars Johnssons 
yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsens förslag till 
beslut bifallet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

tfl 



Bilaga 1

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Votering begärs. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande 
ställer Lars Johnssons förslag mot Björn Widmarks förslag och finner Lars 
J ohnssons förslag utsett till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lars Johnssons förslag röstar nej." 

33 ja-rös ter och 24 nej-röster lämnas . 4 avs tår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Patrik Jönsson (SD) Ja Lars Johnsson (M) Nej 

Hanna Nilsson (SD) Ja Johan Hammarqvist (C) Nej 

Lena Wallentheim (S) Ja Kenny Hansson (M) Nej 

Ulf Berggren (SD) Ja Robin Gustavsson (KD) Nej 

Joachim Fors (S) Ja Stefan Larsson (M) Nej 

Sven Lundh (SD) Ja Dolores Öhman (MP) Nej 

Lena Nilsson (S) Ja Lena Svensson (C) Nej 

Magnus Åkeborn (V) Ja Karin Axelsson (M) Nej 

Jerry Andersson (SD) Ja Christer Caesar (KD) Nej 

Christer Welinder (S) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Johan Peltonen (SD) Ja Erik Berg (M) Nej 

Irene Nilsson (S) Ja Marie Hult (L) Nej 

Johan Lindman (S) Ja Douglas Roth (M) Nej 

Mats Andersson (SD) Ja Gunnel Gustavsson (KD) Nej 

Camilla Lindoff (S) Ja Torsten Nilsson (M) Nej 

Johanna Hörgerud (SD) Ja Arberesha Sabani (MP) Nej 

Benny Petersson (5) Ja Lina Bengtsson (M) Nej 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Agneta Olsson Enochsson (L) Nej 

Monica Ero (5) Ja Arne J Persson (C) Nej 

Lars Klees (SD) Ja Margreth Segerstein (M) Nej 

Andreas Dahlberg (S) Ja Maria Tennevi (KD) Nej 

Jonny Dolkow (SD) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) Nej 

Connie Asterman (5) Ja Tobias Vemmenby (L) Nej 

Ola Lindahl (5) Ja Karin Nilsson (M) Nej 

Gunnel Bruhn (SD) Ja Totalt 24 

Hanna Sjöstrand (5D) Ja 

Ingrid Nyman (S) Ja 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

1 }J 

24 (94) 



Bilaga 1
SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Karina Olsson (SD) 

Henrik Backlund (5) 

Sven-Inge Persson (S) 

Sverre Albinsson (SD) 

Ken Breisch (SD) 

Pierre Bäckman (V) 

Totalt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

33 

Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Björn Widmark (FV) 

Ulrika Widmark Barnekow {FV) 

Ernst Herslow (FV) 

Allan Ljungqvist (FV) 

Totalt 

Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Röst 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

Avstår 

4 

En återkommande fråga har de senaste åren varit omsorgsförvaltningens behov av 
laddstolpar för att kunna ladda sina elbilar. Det handlar främst om hemtjänstens 
och hemsjukvårdens fordon på respektive äldreboende. I dagsläget laddas fordonen 
på flera ställen i vanliga motorvärmare, vilket tar tid och kan innebära en ökad 
brandrisk. 

Utredning gjord av Öhrns Ingenjörsbyrå (bilaga 1) visar att det är genomförbart 
inom respektive fastighet samt att det sammanlagt skulle kosta cirka 810 000 kronor 
för nio dubbla laddstolpar. Grävarbete och anläggning kan beräknas kosta ca 500 
000 kronor vilket ger en uppskattad totalkostnad om drygt ca 1,3 miljoner kronor. 
Värt att notera i sammanhanget är att det finns bidrag att söka hos Naturvårdverket 
för den som anlägger laddstationer. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-31, § 59, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
under 2021 installera säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten med början på Hemgården i Tyringe, 
Bokebergsgården och Högalidshemmet i Hässleholm samt därefter på 
Lyckåsa i Bjämum, Skansenhemmet i Vittsjö, samt Solgården i Hästveda. 

2. Eventuell resultatpåverkan för kommunen beroende på installation av säkra 
lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänstverksamheten ska 
redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Ulf Berggren (SD) yrkar att datumet i punkt 2 ändras till den 31 januari 2022 och 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

j )J 

25 (94) 



Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

l~ 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla Ulf Berggrens yrkande röstar nej ." 

5 ja-röster och 8 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Lena Svensson (C), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), 
Björn Widmark (FV), Lena Wallentheim (S),Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (S), 
Henrik Backlund (S). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Ulf Berggrens yrkande. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektören - uppdrag 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

rJJ 

26 (94) 
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Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut. 
 
1) Kommunstyrelsen lägger den redovisning som inkommit från Hässlehem AB om 
vad som förevarit i ärendet till handlingarna. 
 
2) Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 april 2021, § 101, följande.  
 
1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det finns minst ett 
svalt utrymme för de boende att vistas i. 
 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av 
kylsystem/kylaggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 
 
3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp för 
kommunen på grund av installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens 
särskilda boenden ska redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 
2022-01-31. 

Hässleholms 
kommun 
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4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta Kunskapsporten och Stenvalvet för 
att snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att det finns åtminstone ett svalt 
utrymme för de boende att vistas i. 
 
Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av redovisningen framgår bland annat följande. 
 
De boende som vistas på Hässleholms kommuns särskilda boende är att betrakta 
som riskpersoner. De är alla äldre och multisjuka och har omfattande behov, både 
medicinskt och omvårdnadsmässigt. 
 
Genom att möjliggöra en sval inomhusmiljö minimeras riskerna för hälsoproblem 
och värmeslag på ett effektivt sätt samt gör arbetsmiljön för våra medarbetare 
betydligt hälsosammare. Det är av största vikt att det finns mer än ett svalt utrymme 
på varje särskilt boende utifrån: 
 
Jämlikhetsprincipen 
 
Alla boende kommer inte att kunna ta del av endast ett svalt utrymme på grund av 
• Man önskar kvarstanna i sin lägenhet. 
• Man vill inte umgås med övriga boende. 
• Vissa av de boende har en demenssjukdom som gör att de kan agera utåtagerande 
vid olika tillfälle och i okända miljöer. 
• Vid livets slut erhåller man palliativ vård i sängen i sin lägenhet och sängar går inte 
att förflytta ut från lägenheterna. 
 
Pandemi och eventuella smittor 
 
• Om man begränsar kylan till endast ett rum finns det en stor risk för spridning av 
smitta då det blir svårt att hålla avstånd på en begränsad yta. Om man endast har en 
begränsad yta att tillgå får besök till denna ske i omgångar och endast korta stunder 
dagtid, för att de som så önskar ska kunna besöka utrymmet och hålla avstånd. 
• Nattetid kommer det svala utrymmet att vara tomt och inte gagna någon av de 
boende. 
• Med ett begränsat utrymme till ett rum med acceptabelt inomhusklimat ger det 
endast möjlighet till få timmar per dygn för de boende att ta del av detta. Största 
delen av sitt dygn kommer man fortfarande behöva vistas i för höga temperaturer 
vilket inte uppfyller de behov som riskpersonerna har. 

Det mest effektiva är att hindra värmen att komma in, via solavskärmning eller 
solskyddsglas. Detta kommer ske genom att Hässlehem sätter upp solfilm på 
fönsterrutor som dämpar solinstrålningen. Resultatet blir ca 85% mindre 
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värmeinstrålning, vilket innebär ca 2-3 grader lägre temperatur (beroende på 
väderstreck mm). I dialog med Hässleholms kommun kan sedan vissa eller alla 
ventialtionsaggregat förses med kylbatteri som kyler tilluften ca 5° under 
utetemperatur, dock bör minsta tilluftstemperatur vara 20-21 ° för att det inte skall 
uppfattas som kallt eller drag av de boende. Detta kommer ge ca 3-4 graders 
sänkning beroende på rummets läge och vissa andra faktorer. 
 
Då luftflöden i boenderum är ca 15-20 1/s blir inte kyleffekten så stor, ca 80-100W 
men då luften avfuktas vid kylbatteri kommer den att upplevas som betydligt svalare 
I allrum/matsal med mera kan man komplettera med separata fläktluftkylare för att 
få "mer kyla" i samlingsrum. - Första åtgärd efter beställning är montera solfilm på 
alla fönster (ej norrsida) på äldreboende samt installera temperatum1ätare på så 
många rum som möjligt. På Ehrenborgs äldreboende fim1s tilluft endast i allmänna 
delar (ingen kyla i boende rum) vilket innebär att man inte kan lösa kylbatteri i 
boenderummen utan kan bara avse de allmänna delarna. 
 
Hässlehem AB har till ovannämnda redovisning även bifogat beräkning av påverkan 
av hyresbelopp vid dels installation av solfilm och dels installation av kylbatteri. 

Bedömning 
 
Den redovisning som lämnats i ärendet av  Hässlehem AB föreslås läggas till 
handlingarna. 
 
Ovannämnda åtgärder avseende installation av kylsystem/kylaggregat har ännu inte 
kommit till stånd. Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden inte har gjort det som kommunfullmäktige beslutade om den 26 
april 2021. De ska därför ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 
2 mars 2022 tillsammans med Hässlehem AB redovisa hur de har för avsikt att 
fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige.  
 

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
 
Sändlista: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1350 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det finns minst ett 
svalt utrymme för de boende att vistas i. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av 
kylsystem/kylaggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp för 
kommunen på grund av installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens 
särskilda boenden ska redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 
2022-01-31. 

4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta Kunskapsporten och Stenvalvet för 
att snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att det finns åtminstone ett svalt 
utrymme för de boende att vistas i. 

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av redovisningen framgår bland annat följande. 

De boende som vistas på Hässleholms kommuns särskilda boende är att betrakta 
som riskpersoner. De är alla äldre och multisjuka och har omfattande behov, både 
medicinskt och omvårdnadsmässigt. 

Genom att möjliggöra en sval inomhusmiljö minimeras riskerna för hälsoproblem 
och värmeslag på ett effektivt sätt samt gör arbetsmiljön för våra medarbetare 
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Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

betydligt hälsosammare. Det är av största vikt att det finns mer än ett svalt utrymme 
på varje särskilt boende utifrån: 

Jämlikhets principen 
Alla boende kommer inte att kunna ta del av endast ett svalt utrymme på grund av 
• Man önskar kvarstanna i sin lägenhet. 

• Man vill inte umgås med övriga boende. 

• Vissa av de boende har en demenssjukdom som gör att de kan agera utåtagerande 
vid olika tillfälle och i okända miljöer. 

• Vid livets slut erhåller man palliativ vård i sängen i sin lägenhet och sängar går inte 
att förflytta ut från lägenheterna. 

Pandemi och eventuella smittor 
• Om man begränsar kylan till endast ett rum finns det en stor risk för spridning av 
smitta då det blir svårt att hålla avstånd på en begränsad yta. Om man endast har en 
begränsad yta att tillgå får besök till denna ske i omgångar och endast korta stunder 
dagtid, för att de som så önskar ska kunna besöka utrymmet och hålla avstånd. 

• Nattetid kommer det svala utrymmet att vara tomt och inte gagna någon av de 
boende. 

• Med ett begränsat utrymme till ett rum med acceptabelt inomhusklimat ger det 
endast möjlighet till få timmar per dygn för de boende att ta del av detta. Största 
delen av sitt dygn kommer man fortfarande behöva vistas i för höga temperaturer 
vilket inte uppfyller de behov som riskpersonerna har. 

Det mest effektiva är att hindra värmen att komma in, via solavskärmning eller 
solskyddsglas. Detta kommer ske genom att Hässlehem sätter upp solfilm på 
fönsterrutor som dämpar solinstrålningen. Resultatet blir ca 85% mindre 
värmeinstrålning, vilket innebär ca 2-3 grader lägre temperatur (beroende på 
väderstreck mm). I dialog med Hässleholms kommun kan sedan vissa eller alla 
ventialtionsaggregat förses med kylbatteri som kyler tilluften ca 5° under 
utetemperatur, dock bör minsta tilluftstemperatur vara 20-21 ° för att det inte skall 
uppfattas som kallt eller drag av de boende. Detta kommer ge ca 3-4 graders 
sänkning beroende på rummets läge och vissa andra faktorer. 

D å luftflöden i boenderum är ca 15-20 1 / s blir inte kyleffekten så stor, ca 80-1 OOW 
men då luften avfuktas vid kylbatteri kommer den att upplevas som betydligt svalare 
I allrum/ matsal med mera kan man komplettera med separata fläktluftkylare för att 
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få "mer kyla" i samlingsrum. - Första åtgärd efter beställning är montera solfilm på 
alla fönster (ej norrsida) på äldreboende samt installera temperatum1ätare på så 
många rum som möjligt. På Ehrenborgs äldreboende fim1s tilluft endast i allmänna 
delar (ingen kyla i boende rum) vilket innebär att man inte kan lösa kylbatteri i 
boenderummen utan kan bara avse de allmänna delarna. 

Hässlehem AB har till ovannämnda redovisning även bifogat beräkning av påverkan 
av hyresbelopp vid dels installation av solfilm och dels installation av kylbatteri. 

Bedömning 
Av det ovan anförda får anses framgå att Hässlehem AB mot bakgrund av 
förutsättningarna i ärendet får anses ha uppfyllt sitt uppdrag att lämna sådan någon 
sådan resultatpåverkan som omtalas ovan i punkt 3. 

Ovannämnda åtgärder avseende installation av kylsystem/kylaggregat har ännu inte 
kommit till stånd. Anledningen härtill bör utredas, liksom vad som krävs för att 
åtgärderna ska komma till stånd och när det kan beräknas ske samt, i det fall aktuellt 
uppdrag bör ändras, på vilket sätt det ska ske. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Uppdrag att utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga 
särskilda boenden 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut. 
 
1) Den redovisning i ärendet som inkommit från Hässlehem AB läggs till 
handlingarna. 
 
2) Kommundirektören ska snarast utreda varför de åtgärder som framgår nedan inte 
har kommit till stånd, vad som krävs för att åtgärderna ska komma till stånd och när 
det kan beräknas ske samt, i det fall aktuellt uppdrag bör ändras, på vilket sätt det 
ska ske. Utredningen ska redovisas på sammanträde med kommunstyrelsen senast 
den 27 april 2022. 

 

Beskrivning av ärendet 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det finns minst ett 
svalt utrymme för de boende att vistas i. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av 
kylsystem/kylaggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade hyresbelopp för 
kommunen på grund av installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens 
särskilda boenden ska redovisas från Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 
2022-01-31. 

Hässleholms 
kommun 
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4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta Kunskapsporten och Stenvalvet för 
att snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att det finns åtminstone ett svalt 
utrymme för de boende att vistas i. 

Hässlehem AB har inkommit med redovisning av vad som hittills förevarit i 
anledning av ovannämnda beslut. Av redovisningen framgår bland annat följande.  
 
De boende som vistas på Hässleholms kommuns särskilda boende är att betrakta 
som riskpersoner. De är alla äldre och multisjuka och har omfattande behov, både 
medicinskt och omvårdnadsmässigt.  

Genom att möjliggöra en sval inomhusmiljö minimeras riskerna för hälsoproblem 
och värmeslag på ett effektivt sätt samt gör arbetsmiljön för våra medarbetare 
betydligt hälsosammare. Det är av största vikt att det finns mer än ett svalt utrymme 
på varje särskilt boende utifrån: 
Jämlikhetsprincipen  

Alla boende kommer inte att kunna ta del av endast ett svalt utrymme på grund av 
• Man önskar kvarstanna i sin lägenhet. 

• Man vill inte umgås med övriga boende. 

• Vissa av de boende har en demenssjukdom som gör att de kan agera utåtagerande 
vid olika tillfälle och i okända miljöer. 

• Vid livets slut erhåller man palliativ vård i sängen i sin lägenhet och sängar går inte 
att förflytta ut från lägenheterna. 
 
Pandemi och eventuella smittor 
 
• Om man begränsar kylan till endast ett rum finns det en stor risk för spridning av 
smitta då det blir svårt att hålla avstånd på en begränsad yta. Om man endast har en 
begränsad yta att tillgå får besök till denna ske i omgångar och endast korta stunder 
dagtid, för att de som så önskar ska kunna besöka utrymmet och hålla avstånd. 

• Nattetid kommer det svala utrymmet att vara tomt och inte gagna någon av de 
boende. 

• Med ett begränsat utrymme till ett rum med acceptabelt inomhusklimat ger det 
endast möjlighet till få timmar per dygn för de boende att ta del av detta. Största 
delen av sitt dygn kommer man fortfarande behöva vistas i för höga temperaturer 
vilket inte uppfyller de behov som riskpersonerna har. 
 
Det mest effektiva är att hindra värmen att komma in, via solavskärmning eller 
solskyddsglas. Detta kommer ske genom att Hässlehem sätter upp solfilm på 
fönsterrutor som dämpar solinstrålningen. Resultatet blir ca 85% mindre 
värmeinstrålning, vilket innebär ca 2-3 grader lägre temperatur (beroende på 
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väderstreck mm).  I dialog med Hässleholms kommun kan sedan vissa eller alla 
ventialtionsaggregat förses med kylbatteri som kyler tilluften ca 5° under 
utetemperatur, dock bör minsta tilluftstemperatur vara 20-21 ° för att det inte skall 
uppfattas som kallt eller drag av de boende. Detta kommer ge ca 3-4 graders 
sänkning beroende på rummets läge och vissa andra faktorer.  

Då luftflöden i boenderum är ca 15-20 1/s blir inte kyleffekten så stor, ca 80-100W 
men då luften avfuktas vid kylbatteri kommer den att upplevas som betydligt svalare 
I allrum/matsal med mera kan man komplettera med separata fläktluftkylare för att 
få "mer kyla" i samlingsrum. - Första åtgärd efter beställning är montera solfilm på 
alla fönster (ej norrsida) på äldreboende samt installera temperatum1ätare på så 
många rum som möjligt. På Ehrenborgs äldreboende fim1s tilluft endast i allmänna 
delar (ingen kyla i boende rum) vilket innebär att man inte kan lösa kylbatteri i 
boenderummen utan kan bara avse de allmänna delarna. 
 
Hässlehem AB har till ovannämnda redovisning även bifogat beräkning av påverkan 
av hyresbelopp vid dels installation av solfilm och dels installation av kylbatteri. 
 
Bedömning 
 
Av det ovan anförda får anses framgå att Hässlehem AB mot bakgrund av förutsätt-
ningarna i ärendet får anses ha uppfyllt sitt uppdrag att lämna sådan någon sådan 
resultatpåverkan som omtalas ovan i punkt 3. 
 
Ovannämnda åtgärder avseende installation av kylsystem/kylaggregat har ännu inte 
kommit till stånd. Anledningen härtill bör utredas, liksom vad som krävs för att 
åtgärderna ska komma till stånd och när det kan beräknas ske samt, i det fall aktuellt 
uppdrag bör ändras, på vilket sätt det ska ske. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
 
 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
Hässlehem AB 
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Om kroppen inte klarar av att anpassa sig till omgivningens temperatur kan värme utgöra en risk. Ett 
svagt hjätta, nedsatt lungkapacitet, personer med demenssjukdom eller missbruksproblematik eller 
viss medicinering kan bidra till att kroppen inte reagerar normalt på värme. 

I vanliga fall är svettning ett sätt för kroppen att hålla nere kroppstemperaturen. Kroppen kyls när 
svett avdunstar. Eftersom avdunstningen går långsamt om det är hög luftfuktighet, upplevs fuktig 
vänne mer påfrestande. Omvänt kan uttorkning bli farlig om kroppen förlorar mycket vätska genom 
svettning och man inte kompenserar det genom att dricka mer. Uttorkningen kan gå snabbare om 
huden utsätts för blåst, så man bör vara försiktig med fläktar. 

Om en värmebölja inträffar är det troligt att de som redan har en dålig hälsa eller lever i en svår 
situation, så kallade sårbara grupper, kommer att drabbas särskilt hårt. Följande riktlinjer kan ligga till 
grund för att förbygga och mildra negativa hälsokonsekvenser som kan uppstå vid en värmebölja. 

I Sverige definierar SMHI väm1ebölja som "en sammanhängande period då dygnets högsta 
temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck". 

Riskpersoner 

• Personer över 80 år 
• Personer i särskilt boende 
• Personer med vissa kroniska sjukdomar, till exempel KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, 

njursvikt, diabetes, Parkinson, demenssjukdom, psykisk sjukdom m.fl. 

• Personer som tar vissa läkemedel: vätskedtivande, antikolinergika, psykofarmaka, 
neuroleptika, antihypertensiva, betabloockare, litium, digoxin, medel mot Parkinson och 
epilepsi 

• Vissa personer med funktionshinder 

De boende som vistas på Hässleholms kommuns särskilda boende är att betrakta som riskpersoner. De 
är alla äldre och multisjuka och har omfattande behov, både medicinskt och omvårdnadsmässigt. 

Genom att möjliggöra en sval inomhusmiljö minimeras riskerna för hälsoproblem och värn1eslag på 
ett effektivt sätt samt gör arbetsmiljön för våra medarbetare betydligt hälsosammare. 

Det är av största vikt att det finns mer än ett svalt utrymme på vaije särskilt boende utifrån: 
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Kommunstyrelsen 

Alla boende kommer inte att kunna ta del av endast ett svalt utrymme på grund av: 
• Man önskar kvarstanna i sin lägenhet 
• Man vill inte umgås med övriga boende 
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• Vissa av de boende har en demenssjukdom som gör att de kan agera utåtagerande vid olika 
tillfälle och i okända miljöer 

• Vid livets slut erhåller man palliativ vård i sängen i sin lägenhet och sängar går inte att 
förflytta ut från lägenheterna 

Pandemi och eventuella smittor 
• Om man begränsar kylan till endast ett rum finns det en stor risk för spridning av smitta 

då det blir svårt att hålla avstånd på en begränsad yta. Om man endast har en begränsad 
yta att tillgå får besök till denna ske i omgångar och endast korta stunder dagtid, för att 
de som så önskar ska kunna besöka utrymmet och hålla avstånd. 

• Nattetid kommer det svala utrymmet att vara tomt och inte gagna någon av de boende. 
• Med ett begränsat utrymme till ett rum med acceptabelt inomhusklimat ger det endast 

möjlighet till få timmar per dygn för de boende att ta del av detta. Största delen av sitt 
dygn k01mner man fortfarande behöva vistas i för höga temperaturer vilket inte uppfyller 
de behov som riskpersonema har. 

Syfte & mål 

Det mest effektiva är att hindra värmen att komma in, via solavskärmning eller solskyddsglas. 
Detta kommer ske genom att Hässlehem sätter upp solfilm på fönsterrutor som dämpar 
solinstrålningen. 
Resultatet blir ca 85% mindre vänneinstrålning, vilket innebär ca 2-3 grader lägre temperatur 
(beroende på väderstreck mm). 

I dialog med Hässleholms kommun kan sedan vissa eller alla ventialtionsaggregat förses med 
kylbatteri som kyler tilluften ca 5° under utetemperatur, dock bör minsta 
tilluftstemperatur vara 20-21 ° för att det inte skall uppfattas som kallt eller drag av de boende. Detta 
kommer ge ca 3-4 graders sänkning beroende på rummets läge och vissa andra faktorer. 

Då luftflöden i boenderum är ca 15-20 1/s så blir inte kyl effekten så stor ca 80-1 OOW men då luften 
avfuktas vid kylbatteri k01mner den att upplevas som betydligt svalare 
I allrum/matsal mm kan man komplettera med separata fläktluftkylare för att få "mer kyla" i 

samlingsrum 

På Ehrenborgs äldreboende föms tilluft endast i allmänna delar (ingen kyla i boende rum) vilket 
innebär att man inte kan lösa kylbatteri i boenderummen utan kan bara avse de allmänna delarna. 
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3(3) 

Första åtgärd efter beställning är montera solfilm på alla fönster (ej no1Tsida) på äldreboende samt 
installera temperaturmätare på så många rum som möjligt. 

Se bilaga 1 för antal och preliminära kostnader, slutliga kostander och hyrespåverkan kan lämnas först 
efter genomförd upphandling. Montering av solfilm kan tidigast göras när medeltemperaturen ligger 
över 8 grader. 

I ett senare skede installeras vid behov kylbatteri på ventilationsanläggningama. 

I bilaga 2 finns antal samlingsrum per äldreboende och preliminär kostnad för att sätta in ett separat 
kylaggregat där. 

Reservation: 
Priserna är beräknade utifrån dagens prisnivåer, faktisk kostnad och dänned hyresökning kan lämnas 
först efter genomförd upphandling. 

Bilagor 

Bilaga 1 (Uppdrag KF) 
Bilaga 2 (Redovisning av kostnader solfilm), 
Bilaga 3 (Kostnader kylaggregrat) 
Bilaga 4 (Redovisning kostnader separata kylanläggningar) 



Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

H""ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 101 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna 
för installation av kylsystem/kylaggregat i kommunens 
samtliga särskilda boenden 
Dnr: KLF 2020/1350 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 
snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens 
samtliga särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det 
finns minst ett svalt utrymme för de boende att vistas i. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av 
kylsystem/kylaggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade 
hyresbelopp för kommunen på grund av installation av 
kylsystem/kylaggregat för kommunens särskilda boenden ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta Kunskapsporten och 
Stenvalvet för att snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för 
kommunens samtliga särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att 
det finns åtminstone ett svalt utrymme för de boende att vistas i. 

Reservationer 

Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas, Folkets väls och Miljöpartiets 
ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M) yrkar att redovisning enligt punkt 3 ska ske till kommunstyrelsen 
den 31 augusti 2021 i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bilaga 1

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Omröstning 

SAMMANTID\DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -04-26 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsens förslag till 
beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020, § 155, bland annat om tre 
utredningsuppdrag som ska redovisas i kommunstyrelsen. Ett av dessa 
utredningsuppdrag var att utreda fömtsättningarna, tillsammans med 
fastighetsägarna, för installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens samtliga 
särskilda boenden som möjliggör att det finns ett svalt utrymme för de boende att 
vistas i. Beräkningsunderlag inklusive nya hyresbelopp samt prioriteringsordning 
och tidsaxel ska redovisas på kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 

Kommunstyrelsen gav därefter kommundirektören i uppdrag att tillsammans med 
berörda förvaltningar och bolag utreda förutsättningarna för installation av 
kylsystem/kylaggregat i kommunens samtliga särskilda boenden. 

Tekniska förvaltningen har påbörjat utredningen och initierat kontakt med 
Hässlehem AB genom flera telefonsamtal och översändande av ärendet till bolaget 
som dock inte hunnit återkoppla i ärendet före ärendets inlämningsdatum den 22 
mars 2021. 

Svala utrymmen på äldreboende vid vännebölja 

Att tillhandahålla utrymmen som är svala för de äldre har visats sig oerhört viktigt, 
inte minst vid senare års värmeböljor. Verksamhetens krav och önskemål är att 
varje boenderum ska ha romskyla (se bilaga 2) . Ur verksamhetssynpunkt är det inte 
en bra lösning att endast ha ett svalt utrymme per boende, bland annat med hänsyn 
till smittorisker under en pandemi. 

Det allra bästa alternativet för att få ner temperaturen inomhus under sommarens 
varma dagar är utvändig solavskärmning. Hässlehem bör få uppdraget att utreda 
och presentera lösningar och kostnader för detta på respektive boende. Hässlehem 
bör även byta till solskyddsglas vid planerade fönsterbyten. Sätts solsyddglas i söder
öster- och västerläge blir inomhusklimatet bättre, solstrålningen dämpas men man 
får ändå in dagsljus i lokalema. Solskyddsglas släpper in nästan lika mycket ljus som 
vanligt glas, men stänger ute upp till två tredjedelar av den totala solvärmen. 
Solskyddsglas kan ge ett jämnare inomhusklimat och samtidigt minska behovet av 
kylning. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

t }I -
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Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Svalare inomhustemperatur kan även tillskapas genom att det monteras ett 
kylbatteri på befintlig ventilation. Kostnad for en sådan åtgärd är uppskattningsvis 
ca 300 000:-/aggregat och då det finns 38 aggregat uppgår kostnaden till ca 11,4 
Mkr, beräknat for samtliga Hässlehems objekt (se bilaga 1). 

I allrum/ gemensamhetsutrymme kan sättas fläktluftkylare, vilket kostar mellan 30-
50 000 kronor. Det skulle innebära en kostnad om ca 1 750 000 kronor, beräknat på 
35 avdelningar i åtta boenden. 

Ska endast ett svalt utrymme finnas att vistas i per särskilt boende kan detta lösas 
med en beräknad kostnad på mellan 30 000-50 000 kronor per boende, totalt 
240 000-400 000 kronor. 

Ventilationsaggregaten i flertalet av Hässlehems äldreboende är gamla (20-30 år) 
och normal livslängd är ca 30 år. Hässlehem bör således i vissa fall snarare byta ut 
gamla aggregat mot nya med inbyggd kyla. Dialog med Hässlehem är nödvändig for 
att få information om det planerade underhållet (byte av fönster och ventilation). 

Lösningen med centralt styrd rumskyla innebär forntom kostnad för installationer 
även en äkad driftkostnad och tillkommande tillsyn- och skätsel for Hässlehem på varje 
boende. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Föreslagna åtgärder innebär en klart förbättrad boendemiljö for de äldre och en 
förbättrad arbetsmiljö for verksamhetens medarbetare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Grov kostnads bedömning för åtgärder i befintlig ventilation är ca 11,4 miljoner 
kronor. Det innebär dessutom en ökad driftskostnad under årets varmaste månader, 
en kostnad som kommer att läggas som hyrestillägg på verksamheten. Kostnad för 
ombyggd alternativt ny ventilation bör tas av Hässlehem som planerat underhåll och 
investering i byggnad. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya 
beräknade hyresbelopp för kommunen på gmnd av installation av 
kylsystem/kylaggregat för kommunens särskilda boenden ska redovisas från 
Hässlehem AB till ägaren och budgetberedningen (ekonomiavdelningen) senast 
2021-08-31. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-31, § 61, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för kommunens 
samtliga särskilda boenden som kommunen hyr av Hässlehem AB så att det 
finns minst ett svalt utrymme för de boende att vistas i. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem 
AB komma överens om i vilken prioritetsordning som installation av 
kylsystem/kylaggregat ska ske i berörda särskilda boenden. 

3. Eventuell resultatpåverkan 2022 och framåt med nya beräknade 
hyresbelopp för kommunen på grund av installation av 
kylsystem/kylaggregat för kommunens särskilda boenden ska redovisas från 
Hässlehem AB till kommunstyrelsen senast 2022-01 -31. 

4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kontakta Kunskapsporten och 
Stenvalvet för att snarast påbörja installation av kylsystem/kylaggregat för 
kommunens samtliga särskilda boenden som kommunen hyr av dem så att 
det finns åtminstone ett svalt utrymme för de boende att vistas i. 

Ulf Berggren (SD) yrkar att i punkt 3 ska datumet ändras till den 31 januari 2022 
och redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Ulf Berggrens förslag bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Kommundirektören - uppdrag 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Bilaga 2

Kostnad per boende 

(solfilm på fönster, ej 

fönster åt norr inräknat).

Högalid Solgården Björkhaga Hemgården Nybohemmet Skansenhemmet

611 000 kr 326 000 kr 313 000 kr 516 000 kr 340 000 kr 143 500 kr

Antal år 15

Ränta år 12220 6520 6260 10320 6800 2870

Ränta månad 1018 543 522 860 567 239

Avskrivning år 40733 21733 20867 34400 22667 9567

Avskrivning månad 3 394 kr 1 811 kr 1 739 kr 2 867 kr 1 889 kr 797 kr

Hyreshöjning per månad 4 413 kr 2 354 kr 2 261 kr 3 727 kr 2 456 kr 1 036 kr

Antal år 10

Ränta år 12220 6520 6260 10320 6800 2870

Ränta månad 1018 543 522 860 567 239

Avskrivning år 61100 32600 31300 51600 34000 14350

Avskrivning månad 5 092 kr 2 717 kr 2 608 kr 4 300 kr 2 833 kr 1 196 kr

Hyreshöjning per månad 6 110 kr 3 260 kr 3 130 kr 5 160 kr 3 400 kr 1 435 kr

Antal år 5

Ränta år 12220 6520 6260 10320 6800 2870

Ränta månad 1018 543 522 860 567 239

Avskrivning år 122200 65200 62600 103200 68000 28700

Avskrivning månad 10 183 kr 5 433 kr 5 217 kr 8 600 kr 5 667 kr 2 392 kr

Hyreshöjning per månad 11 202 kr 5 977 kr 5 738 kr 9 460 kr 6 233 kr 2 631 kr



Hyreshöjningen avser det första året för sedan räknas beloppet upp årligen enligt gällande indexuppräkning.

Pris

1350kr/kvm solfilm och 60kr/m fog runt fönster

Antal fönster kostnad/fönster

Högalid Fönsterfilmkostnad arbetskostnad Totalt

182 x3000 = 546 000 + 65 000 = 611 000

Hemgården

157 x3000 = 471 000 + 45 000 = 516 000

Nybo 

104 x3000 = 312 000 + 28 000 = 340 000

Björkhaga 

96 x3000 = 288 000 + 25 000 = 313 000

Skansenhemmet

44 x3000 = 132 000 + 11 500 = 143 500

Solgården

100 x3000 = 300 000 + 26 000 = 326 000

Totalt 2 049 000 200 500 2 249 500



Bilaga 3 Högalid Solgården Björkhaga Hemgården Nybohemmet Skansenhemmet *Ehrenborg
* Bara de

Kostnad per boende (kylbatteri för att kyla luften 4-5 grader) allmänna delarna

1 700 000 kr 1 300 000 kr 1 350 000 kr 2 250 000 kr 910 000 kr 1 100 000 kr 750 000 kr

Antal år 15

Ränta år 34000 26000 27000 45000 18200 22000 15000

Ränta månad 2833 2167 2250 3750 1517 1833 1250

Avskrivning år 113333 86667 90000 150000 60667 73333 50000

Avskrivning månad 9 444 kr 7 222 kr 7 500 kr 12 500 kr 5 056 kr 6 111 kr 4 167 kr

Drift 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Hyreshöjning per månad 27 278 kr 24 389 kr 24 750 kr 31 250 kr 21 572 kr 22 944 kr 20 417 kr

Antal år 10

Ränta år 34000 26000 27000 45000 18200 22000 15000

Ränta månad 2833 2167 2250 3750 1517 1833 1250

Avskrivning år 170000 130000 135000 225000 91000 110000 75000

Avskrivning månad 14 167 kr 10 833 kr 11 250 kr 18 750 kr 7 583 kr 9 167 kr 6 250 kr

Drift 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Hyreshöjning per månad 32 000 kr 28 000 kr 28 500 kr 37 500 kr 24 100 kr 26 000 kr 22 500 kr

Antal år 5

Ränta år 34000 26000 27000 45000 18200 22000 15000

Ränta månad 2833 2167 2250 3750 1517 1833 1250

Avskrivning år 340000 260000 270000 450000 182000 220000 150000

Avskrivning månad 28 333 kr 21 667 kr 22 500 kr 37 500 kr 15 167 kr 18 333 kr 12 500 kr

Drift 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Hyreshöjning per månad 46 167 kr 38 833 kr 39 750 kr 56 250 kr 31 683 kr 35 167 kr 28 750 kr

Hyreshöjningen avser det första året för sedan räknas beloppet upp årligen enligt gällande indexuppräkning.



Bilaga 4

Antal allrum/samlingsrum

Högalid 5 250 000

Hemgården 6 300 000

Nybo 7 350 000

Björkhaga 5 250 000

Skansenhemmet 1 50 000

Solgården 5 250 000

Kostnad per aggregrat 50 000 kr Totalt 1 450 000



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 13 

SA11:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgifter 
Dnr: KLF 2021/164 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för uttag av parkeringsavgifter. 

Reservationer 

Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot att ärendet inte återremitterades. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Ulf Berggren (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att invänta utredningen 
avseende P-skiva från strategisk plan 2022-2024 med budget 2022 och flerårsplan 
2023-2024. 

Omröstning 

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 

att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter liggande förslag till beslut under proposition och finner 
det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 28 oktober 2021, § 97, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag om att: 

1. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197 / 316, Taxa för 
uttag av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden från "dygns 
eller veckoparkering" till enbart "dygnsparkering", dvs beslutet som 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

fullmäktige fattade den 12 juni 2009, § 81, att avgiften för 
pendlarparkeringen i kv. Verkstaden är 50 kr/vecka, ska upphävas. 

2. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197 / 316 taxa för uttag 
av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden höjs från dagens 
avgift 10 kr/ dygn till 20 kr/ dygn. 

3. Taxa för uttag av parkeringsavgifter ändras i enlighet med förslagen ovan. 

4. Uppdatera kartan över parkering i Kv. Verkstadens utbredning i kommunal 
författningssamling med dnr 2009.197 / 316. 

Av tekniska nämndens beslut i ärendet framgår följande beskrivning. 

Förslaget från tekniska nämnden är att kommunfullmäktige beslutar anta ändring 
med att höja dygnsparkering i Kv Verkstaden från dagens avgift 10 kr/ dygn till 20 
kr/ dygn samt att upphäva veckoparkeringsavgift. Anledningen till att höja taxan är 
att täcka kostnader för bland annat drift och underhåll, att få en omsättning av bilar 
samt ordning i staden. Möjlighet till långtidsparkering finns i närheten på anordnad 
pendlarparkering på Götagatan mellan Kv Triangeln och järnvägen. 

Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ifrågasätta tekniska 
nämndens beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ökning av parkeringstaxa medför intäkter så att kostnaderna för bland annat drift 
och underhåll kan täckas. Under förutsättning att parkeringsplatserna kommer att 
nyttjas i samma omfattning som idag, kommer en höjning av taxan från 10 kr/ dygn 
till 20 kr/ dygn innebära en intäktsökning på helårs basis med cirka 280 000 kronor. 

Sänt till 
Tekniska nämnden 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2021-11-24 KLF 2021/164 

      

 Kommunfullmäktige 

Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
 
louise.davidsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kommunledningsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:    Telefax:    

E-post: kommunledningsforvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: Hässleholms kommun, FakturorHLM Box 140 Org. nr: 212000-0985 

Webb: www.hassleholm.se 

 

Ändring av taxa för uttag av parkeringsavgifter 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut:  

Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för uttag av parkeringsavgifter.  

 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 28 oktober 2021, § 97, att föreslå kommun-
fullmäktige att anta förslag om att: 

1. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197/316, Taxa för 
uttag av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden från ”dygns 
eller veckoparkering” till enbart ”dygnsparkering”, dvs beslutet som 
fullmäktige fattade den 12 juni 2009, § 81, att avgiften för 
pendlarparkeringen i kv. Verkstaden är 50 kr/vecka, ska upphävas. 

2. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197/316 taxa för uttag 
av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden höjs från dagens 
avgift 10 kr/dygn till 20 kr/dygn. 

3. Taxa för uttag av parkeringsavgifter ändras i enlighet med förslagen ovan. 

4. Uppdatera kartan över parkering i Kv. Verkstadens utbredning i kommunal 
författningssamling med dnr 2009.197/316. 

Av tekniska nämndens beslut i ärendet framgår följande beskrivning. 

Förslaget från tekniska nämnden är att kommunfullmäktige beslutar anta ändring 
med att höja dygnsparkering i Kv Verkstaden från dagens avgift 10 kr/dygn till 20 
kr/dygn samt att upphäva veckoparkeringsavgift. Anledningen till att höja taxan är 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

att täcka kostnader för bland annat drift och underhåll, att få en omsättning av bilar 
samt ordning i staden. Möjlighet till långtidsparkering finns i närheten på anordnad 
pendlarparkering på Götagatan mellan Kv Triangeln och järnvägen. 

Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ifrågasätta tekniska 
nämndens beslut. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Det blir en höjd dygnstaxa från 10 kronor till 20 kronor. 

Barnperspektivet  

Bedöms ej föreligga behov av tillämpning. 

Miljökonsekvenser  

Bedöms ej föreligga behov av tillämpning. 

Facklig samverkan 

Bedöms ej föreligga behov av tillämpning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ökning av parkeringstaxa medför intäkter så att kostnaderna för bland annat drift 
och underhåll kan täckas. Under förutsättning att parkeringsplatserna kommer att 
nyttjas i samma omfattning som idag, kommer en höjning av taxan från 10 kr/dygn 
till 20 kr/dygn innebära en intäktsökning på helårsbasis med cirka 280 000 kronor. 

 

Bilagor 

1. Gällande taxa för uttag av parkeringsavgifter 
2. Reviderad taxa för uttag av parkeringsavgifter 
3. Tekniska nämndens protokoll med bilagor 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 
Kommunal författningssamling 
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Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Marina Nillund Gunilla Edvinsson 

Kanslichef Ekonom 

 

Louise Davidsson 

Kommunsekreterare  



Kommunal författningssamling F 13 
 

Dnr 2009.197/316 
 

Taxa för uttag av parkeringsavgifter 
Gäller från: 2009-10-01 
 
Antagen: kommunfullmäktige 2009-06-15 § 81 
(ersätter: KF 2009-05-25 § 61) 

 
Avgift för allmänt upplåten parkeringsplats är 7 kronor/timme inom zon 1.  
 
Avgift för allmänt upplåten parkeringsplats är 4 kronor/timme utanför zon 1. 
 
Avgift för allmänt upplåten parkering i kv Verkstaden, på den del där parkering är 
tillåten i maximalt en vecka, skall vara valfritt 10 kronor/dygn eller 50 kronor/vecka. 
Avgift skall erläggas kl 0-24 måndag - söndag. 
 
Bilaga: Karta med zonindelning. 
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Tn 09.02.12 § 9 

Tn 09.02.12 § 10 

Avgift för allmänt upplåten parkeringsplats 
är 7 kronor per timme inom zon 1 
Avgift för allmänt upplåten parkeringsplats 
är 4 kronor per timme utanför zon 1 

Avgift för allmänt upplåten parkeringsplats s.k. 
pendlarparkering i kv Verkstaden utanför zon 1, 
är 10 kr/dygn eller 50 kr/vecka 

Antagen i KF 2009-06-15 § 81 

Förklaring 
---- Gräns taxe-zon 1 
- Pendlarparkering 

Pendlarparkering 20091001 
Ändr. av P-avgift 20090701 

• HÄSSLEHOLMS 
~ KOMMUN 

"IEIOIISKA KONTORET 

--~.><Jt.ST 

G.Möllerström 
_: A J 

2004-06-14 

Hässleholm 

Taxor för P-avgifter 

1:5000 01 - 4018 



T
a

w
w

w
.h

a
s
s
le

h
o

lm
.s

e
 

 

 

Taxa för uttag av parkeringsavgifter 
Avgifter och taxor  

 

 
 



 

 
 

 

 

  

Diarienummer: KLF 2021/164 
Fastställt den: 2021-XX-XX 
Fastställt av: Kommunfullmäktige § XX/2021 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För uppföljning ansvarar: Tekniska nämnden 
Dokumentet gäller för: Hässleholms kommun 
Giltighetsperiod: Tillsvidare 
Ersätter: Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 81 
Kommunal författningssamling: Avgifter och taxor 
Antagen: Kommunfullmkätige 2009-05-25 § 61 

► Hässleholm nästa. 



1 (1) 

 
 

 

Taxa för uttag av parkeringsavgifter 
 
Avgift för allmänt upplåten parkeringsplats är 7 kronor/timme inom zon 1.  

Avgift för allmänt upplåten parkeringsplats är 4 kronor/timme utanför zon 1.  

Avgift för allmänt upplåten parkering i kv Verkstaden, på den del där parkering är tillåten i max-
imalt en veckaså kallade pendlarparkeringen, skall vara valfritt 210 kronor/dygn eller 50 kro-
nor/vecka. Avgift skall erläggas kl 0-24 måndag - söndag.  

 

Bilaga: Karta med zonindelning. 

 
 

---

► Hässleholm nästa. 
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Hässleholms 
kommun 



Tn 09.02.12 § 9 

Tn 09.02.12 § 10 

Avgift för allmänt upplåten parkeringsplats 

är 7 kronor per timme inom zon 1 

Avgift för allmänt upplåten parkeringsplats 

är 4 kronor per timme utanför zon 1 

Avgift för allmänt upplåten parkeringsplats s.k. 

pendlarparkering i kv Verkstaden utanför zon 1, 

är 20 kr/dygn

Antagen i KF 2022-xx-xx § xx

Förklaring 

---- Gräns taxe-zon 1 
- Pendlarparkering 

Pendlarparkering 
Ändr. av P-avgift 

20xx-xx-xx
20090701 

• HÄSSLEHOLMS
� KOMMUN 

--�.><Jr.ST 

_:AJ 

2021-11-24

Hässleholm 

Taxor för P-avgifter 

1:5000 01 - 4018 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 97   
 

Ändring av parkeringsavgift på Norra Station 
Dnr: TF 2021/388 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag om att: 
 

1. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197/316, Taxa för 
uttag av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden från ”dygns 
eller veckoparkering” till enbart ”dygnsparkering”, dvs beslutet som 
fullmäktige fattade den 12 juni 2009, § 81, att avgiften för 
pendlarparkeringen i kv. Verkstaden är 50 kr/vecka, ska upphävas.  
 

2. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197/316 taxa för uttag 
av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden höjs från dagens 
avgift 10 kr/dygn till 20 kr/dygn.   
 

3. Taxa för uttag av parkeringsavgifter ändras i enlighet med förslagen ovan. 
 

4. Uppdatera kartan över parkering i Kv. Verkstadens utbredning i kommunal 
författningssamling med dnr 2009.197/316. 
 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet i punkt 2 och 3. 
 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar att punkt 2 och 3 stryks i förlag till beslut. Dvs. att man 
bibehåller parkeringsavgift 10 kr/dygn.  
 
Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och Ernst Herslow (FV) förslag mot varandra 
och finner liggande förslag bifallet.  

Beskrivning av ärendet  
 

Förslag är att kommunfullmäktige beslutar anta ändring med att: 
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 15 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- höja dygnsparkering i Kv Verkstaden från dagens avgift 10 kr/dygn till        
20 kr/dygn samt att upphäva veckoparkeringsavgift. 

Anledningen är att täcka kostnader för bland annat drift och underhåll, att få en 
omsättning av bilar och ordning i staden.  
 
Möjlighet till långtidsparkering finns i närheten på anordnad pendlarparkering på 
Götagatan mellan Kv Triangeln och järnvägen.  
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 157, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta förslag om att: 
 
l. Ändra komn1Unal författningssamling med dnr 2009.197 / 316, Taxa för 
uttag av parkeringsavgifter punkten parkering i Kv. Verkstaden från "dygns 
eller veckoparkering" till enbart "dygnsparkering", dvs beslutet som 
fullmäktige fattade den 12 juni 2009, § 81, att avgiften för 
pendlarparkeringen i kv. Verkstaden är 50 kr/vecka, ska upphävas. 
 
2. Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197 /316 taxa för uttag 
av parkeringsavgifter punkten parkering i Kv. Verkstaden höjs från dagens 
avgift 10 kr/ dygn till 20 kr/ dygn. 
 
3. Taxa för uttag av parkeringsavgifter ändras i enlighet med förslagen ovan. 
 
4. Uppdatera kartan över parkering i Kv. Verkstadens utbredning i kommunal 
författningssamling med dnr 2009.197 /316. 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-09-16 TF 2021/388 

      

  
Handläggare 
Trafikingenjör Veronica Haagen 
Tekniska förvaltningen 
 
veronica.haagen@hassleholm.se 
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Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
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Ändring av parkeringsavgift i Kv Verkstaden vid Norra 
station 
  

Förslag till beslut 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta förslag om att: 

- Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197/316, Taxa för 
uttag av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden från ”dygns 
eller veckoparkering” till enbart ”dygnsparkering”, dvs beslutet som 
fullmäktige fattade den 12 juni 2009, § 81, att avgiften för 
pendlarparkeringen i kv. Verkstaden är 50 kr/vecka, ska upphävas.  
 

- Ändra kommunal författningssamling med dnr 2009.197/316 taxa för uttag 
av parkeringsavgifter punkt parkering i Kv. Verkstaden höjs från dagens 
avgift 10 kr/dygn till 20 kr/dygn.   
 

- Taxa för uttag av parkeringsavgifter ändras i enlighet med förslagen ovan. 
 

- Uppdatera kartan över parkering i Kv. Verkstadens utbredning i kommunal 
författningssamling med dnr 2009.197/316, enligt bilaga 

 

Beskrivning av ärendet 

Förslag är att kommunfullmäktige beslutar anta ändring med att: 

- höja dygnsparkering i Kv Verkstaden från dagens avgift 10 kr/dygn till        
20 kr/dygn samt att upphäva veckoparkeringsavgift. 

Anledningen är att täcka kostnader för bland annat drift och underhåll, att få en 
omsättning av bilar och ordning i staden.  

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

Möjlighet till långtidsparkering finns i närheten på anordnad pendlarparkering på 
Götagatan mellan Kv Triangeln och järnvägen.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Kostnaden blir dubbelt så dyr men fortfarande en relativt låg kostnad för parkering 
jämfört med parkeringsavgiften i andra skånska städer. 

Barnperspektivet  

Påverkas ej 

Miljökonsekvenser  

Påverkas ej 

Facklig samverkan 

Påverkas ej 

Ekonomiska konsekvenser 

Ökning av parkeringstaxa medför intäkter så att kostnaderna för bland annat drift 
och underhåll kan täckas.  

 
 
Bilagor 

Karta över parkering i Kv Verkstaden 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 
 

Tekniska förvaltningen 

 

Veronica Haagen 

Trafikingenjör  
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Taxa för upplåtelse av kommunal allmän plats för 
telemaster och dylikt 
Dnr: KLF 2021/765 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att införa taxa för upplåtelse av kommunal allmän 
plats för telemaster och dylikt enligt förslag i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 96, att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna till 
beslutet bifogat förslag på taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats för 
uppförande av telemaster och dylikt. 

Som grund för beslutet anfördes att då Hässleholms kommun får in förfrågningar 
om placering av telemaster och liknande på mark för allmänt ändamål, har behovet 
av införande av taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats för detta uppkommit 
samt att ett förslag på taxor för uppförande av telemaster och dylikt därför har 
därför tagits fram. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

35 (48) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2021-11-24 KLF 2021/765 

      

  
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 
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Taxa för upplåtelse av kommunal allmän plats för 
telemaster och dylikt 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att införa taxa för upplåtelse av kommunal allmän 
plats för telemaster och dylikt enligt förslag i ärendet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 96, att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna till 
beslutet bifogat förslag på taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats för 
uppförande av telemaster och dylikt. 
 
Som grund för beslutet anfördes att då Hässleholms kommun får in förfrågningar 
om placering av telemaster och liknande på mark för allmänt ändamål, har behovet 
av införande av taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats för detta uppkom-
mit samt att ett förslag på taxor för uppförande av telemaster och dylikt därför har 
därför tagits fram.  
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden  

Hässleholms 
kommun 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa för el - och telekommunikation på 
kommunens allmänna platsmark 

Avgifter och taxor 
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► Hässleholm nästa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarienummer: KLF 2021/765 
Fastställt den: 202x-xx-xx 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För uppföljning ansvarar: Tekniska nämnden 
Dokumentet gäller för: Hässleholms kommun 
Giltighetsperiod: xxxx-xx-xx – tillsvidare 
Kommunal författningssamling: Avgifter och taxor 
Antagen: Kommunfullmäktige xxxx-xx-xx §  

► Hässleholm nästa. 



 

1 (1)
 
 
 
 

Taxa för el - och telekommunikation på kommunens allmänna platsmark 
 
 
Avser objekt som används för distribution av el och tele som t ex vindkraftverk, teknikskåp, 
telemaster, transformatorstationer etc. 
 
Bygglov ska finnas. 
 
Mast/Rörmast + teknikbyggnad/teknikskåp  
20 000 kr/plats/år Avgiften utgår per plats. Avgiften utgår per år.                                                             
                                                                                    
 
Rörmast > 15 m + tekniksskåp                                  
15 000 kr/plats/år Vid samförläggning utgår                                                                                                                                                                      
avgift för varje tillkommande byggnad eller teknikskåp/kabinett. Vid större anläggningar beräknas                                                                                     
avgiften proportionellt i förhållande till storleken.                    
 
 
Rörmast < 15 m + teknikskåp  
7 500 kr/plats/år 
 
 
Teknikbyggnad  
8 000 kr/plats/år Teknikbyggnad = 3 x 3 m och 3 m hög. 
 
 
Tekniksskåp  
4 500 kr/plats/år Teknikskåp = 1 x 1,5 m och 1,2 m högt. 

 
 

► Hässleholm nästa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hässleholms kommun • Stadshuset • 281 80 Hässleholm • vx 0451-26 70 00 • kommunen@hassleholm.se 

Hässleholms 
kommun 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 96   
 

Begagnande av offentlig plats - Telemast och teknikskåp 
Dnr: TF 2021/319 

Beslut 
 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 
 

- Godkänna bifogat förslag på taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats 
för uppförande av telemaster och dylikt 
 

 

Beskrivning av ärendet  

Då Hässleholms kommun får in förfrågningar om placering av telemaster och 
liknande på mark för allmänt ändamål, har behovet av införande av taxor för 
upplåtelse av kommunal allmän plats för detta uppkommit.  
Ett förslag på taxor för uppförande av telemaster och dylikt har därför tagits fram 
för detta.  
 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 158, följande:   
 
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 
 
Godkänna bifogat förslag på taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats 
för uppförande av telemaster och dylikt 
_____________________ 

 
Sänt till: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



                  

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-07-05 TF 2021/319 

   

  
Handläggare 
Trafikingenjör Veronica Haagen 
Tekniska förvaltningen 
 
veronica.haagen@hassleholm.se 
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Taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats för 
uppförande av telemaster och dylikt  
  

Förslag till beslut 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 

- Godkänna bifogat förslag på taxor för upplåtelse av kommunal allmän plats 
för uppförande av telemaster och dylikt 
 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Då Hässleholms kommun får in förfrågningar om placering av telemaster och 
liknande på mark för allmänt ändamål, har behovet av införande av taxor för 
upplåtelse av kommunal allmän plats för detta uppkommit.  
Ett förslag på taxor för uppförande av telemaster och dylikt har därför tagits fram, 
se bilaga. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej relevant 

Barnperspektivet  

Ej relevant 

Miljökonsekvenser  

Ej relevant 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

 

Facklig samverkan 

Ej relevant 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej relevant 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Taxor 

 

 

Sändlista: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Veronica Haagen 

Trafikingenjör 

  



Taxor för El - och Telekommunikation på kommunens allmäna platsmark 

Avser objekt som används för distribution av el och tele som t ex vindkraftverk, teknikskåp, 
telemaster, transformatorstationer etc.  

Bygglov ska finnas.  

 

 

Mast/Rörmast + teknikbyggnad/teknikskåp 20 000 kr/plats/år Avgiften utgår per plats. 
Avgiften utgår per år.  

 

Rörmast > 15 m + tekniksskåp 15 000 kr/plats/år Vid samförläggning 
utgår avgift för varje tillkommande 
byggnad eller teknikskåp/kabinett. Vid 
större anläggningar beräknas avgiften 
proportionellt i förhållande till storleken. 

Rörmast < 15 m + teknikskåp 7 500 kr/plats/år  

 

Teknikbyggnad  8 000 kr/plats/år Teknikbyggnad = 3 x 3 m 
och 3 m hög.  

Teknikskåp  4 500 kr/plats/år Teknikskåp = 1 x 1,5 m 
och 1,2 m högt. 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset 
och Vänhem) 
Dnr: KLF 2021/96 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 27 oktober 2021, § 123, följande 
beslut. 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Under rubriken "Beskrivning av ärendet" anförde nämnden följande. 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med 
bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med 
hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget 
inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § 
miljöbalken. Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har 
varit på samråd mellan den 30 januari och den 1 7 mars 201 7 och därefter har 
granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

36 (48) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen 
men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

37 (48) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-11-25 KLF 2021/96 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
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Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset 
och Vänhem) 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. (Paradiset och Vänhem) 
antas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade den 27 oktober 2021, § 123,  följande 
beslut.  
 
Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Under rubriken ”Beskrivning av ärendet” anförde nämnden följande.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med 
bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med 
hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § 
miljöbalken. Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har 
varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har 
granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen 
men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2015-000256 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 123 

Hässleholm 87:38 m. fl. 
Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl. 
(Paradiset) - godkännande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Yrkanden 

Ann Olausson (S), Camilla Lindoff (S), Hans-Göran Hansson (MP), 
Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C) och Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till ar
betsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan 
för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) för att möjliggöra förtätning 
med bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning 
med hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra 
åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett 
förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§ 160) att förslaget fick 
skickas på samråd och den 27 januari 2021 (§ 6) att förslaget fick ställas ut för 
granskning. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

17(45) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
Diarienummer 

BN 2015-000256 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 123 

Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017 och därefter har granskning 
genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive granskningsut
låtande. Planförslaget har reviderats efter samrådet och granskningen men inte i 
sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Planarkitekt Alexander Lindahl föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-13, § 112, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) daterat 
den 6 oktober 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C) och Paul Thurn (SD) yrkar bifall till förvalt
ningens förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Angela Thordeman 
Anders Andersson 
Ingrid Törnqvist 
Byggnadsföreningen medborgarhuset Hässleholm 
Lars Gertmar 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

18(45) 



Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen    
 
 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 
Telefax: 0451-801 40 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Webb: www.hassleholm.se 
 

   TJÄNSTESKRIVELSE 
   
  Datum Diarienummer  
 2021-10-06 BN 2015-000256 
Handläggare 
Alexander Lindahl 
0451-26 89 08 
alexander.lindahl@hassleholm.se 
 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
  
   

 
Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset) 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbyggnads-
nämnden besluta följande: 
 

 
Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset) daterat den 6 oktober 
2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan för del 
av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset) för att möjliggöra förtätning med bostäder, kontor 
och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med hänsyn till befintlig infra-
struktur, närhet till service och handel.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat att uppdra åt 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till 
Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset). Miljö- och Stadsbyggnadsnämn-
den beslutade 13 december 2016 (§160) att förslaget fick skickas på samråd och 27 janu-
ari 2021 (§6) att förslaget fick ställas ut för granskning.  

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget inte kan antas med-
föra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken.   

Detaljplanen har handlagts genom utökat förfarande. Planförslaget har varit på samråd 
mellan 30 januari - 17 mars 2017 och därefter har granskning genomförts mellan 8 feb-
ruari – 1 mars 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i sam-
rådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter sam-
rådet och granskningen men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare 
granskning skulle krävas. 

 

 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
Alexander Lindahl  Marie Nilsson 
planarkitekt planchef  
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Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen    
 
 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 
Telefax: 0451-801 40 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Webb: www.hassleholm.se 
 

 
 
Bilagor:  
 
Plankarta 2021-10-06  
Planbeskrivning 2021-10-06  
Granskningsutlåtande 2021-10-06 
 
 
Beslutet skickas till:  

 
Tekniska Nämnden  
Angela Thordeman, Anders Andersson 
Ingrid Törnqvist  
Byggnadsföreningen medborgahuset Hässleholm 
Lars Gertmar  
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Skala 1:1000

Traktgräns, kvarterstrakt

Fastighetsgräns

HÄSSLEHOLM      MACKEN

Traktnamn, Kvarterstraktnamn

5:25,             3,             s:2,   

Fastighetsbeteckning

Servitut, nyttjanderättsgräns

Detaljplan användningsgräns

Detaljplan egenskapsgräns

BF II

Detaljplan användning

u , park , gata , 45

Detaljplan egenskap

Fastställd planhöjd

Högspänningsledning

Slänt

Ägoslagsgräns

Avvägd höjd

Vägkant kantsten

Staket, häck

Mur, stödmur

Brunn källa resp brunn va

Barrträd, barrskog resp lövträd, lövskog

Åker, hagmark, sankmark

Höjdkurvor

Koordinatsystem SWEREF 99 13 30, Höjdsystem RH 2000.

Byggnad, skärmtak, transformator, trappa

Utfartsförbud utan resp med stängselplikt och begränsning

TECKENFÖRKLARING

vy

Standlinje

Vattendrag

Dike, bäck

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Placering

p

1

Byggnad ska placeras i tomtgräns mot allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning

f

1

Ej friliggande hus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Fasad ska utformas med ljusgenomsläppligt material. Gavel mot

Kristianstadvägen ska ha indrag på minst 1/6  av fasaden centralt

placerad från vån II och uppåt. Den indragna fasaden ska bekläs

med vegetation,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Fasad ska utformas utan loftgångar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Lägsta våningsantal är III,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

1/4 av bullerskyddet ska vara transparent och 1/2 ska bekläs med

växtlighet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.80,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.30,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

b

4

Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.95,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

b

5

Mark får byggas under (över) med bjälklag som planteras,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

b

6

Där centrumverksamhet medges ska höjd mellan bärande bjälklag

vara minst 3,5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

7

Entréer ska placeras mot omgivande gator,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

8

Ventilationen ska utföras inbyggt i takkonstruktion/bjälklag eller

gestaltas med spaljé,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter

v

1

Minst hälften av bostadsrummen ska  lokaliseras mot bullerskyddad

sida,  4 kap. 11 § 1 st 3 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1 Översta bjälklag mellan p-hus och bostadshus är avsett för

rekreation och plantering,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

k

1

Byggnadens ursprungliga karaktärsdrag vad gäller volym,

proportioner, indelning, material och materialbehandling,

färgsättning samt detaljeringsnivå ska bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

m

1

Bullerskydd med en höjd av 4 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

m

2

Bullerskyddad uteplats ska finnas,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för lov

Marklov får inte ges för trädfällning (träd1)  förrän kompensationsåtgärd garanteras om

nyplantering av träd av samma sort med stamomfång om minst 30 cm på en höjd av 1 meter

över mark. Återplantering ska ske inom 3 månader från fällning,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

Startbesked får inte ges för bebyggelse förrän markförorening har avhjälpts och bullerskydd

uppförts inom del av planområdet söder om Kristianstadsvägen,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Marklov krävs för trädfällning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
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Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
Plankarta, planbeskrivning (denna handling), samrådsredogörelse, 
granskningsutlåtande, illustrationsplan, översiktlig geoteknisk utredning, 
fördjupad markmiljöutredning, trafik- och bullerutredning, dagvattenutredning, 
vibrationsutredning, riskutredning, behovsbedömning, fastighetsägarförteckning 
samt gestaltningsutredning för multihus.
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans 
med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta 
förståelsen av planförslaget samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande 
och förutsättningar. 

Innehåll
Inledning ........................................... 3
Planförslag ....................................... 5
Konsekvenser .................................. 24
Genomförande ................................. 34
Förutsättningar ................................ 38
Referenser......................................... 50
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Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med 
blandade funktioner samt utveckling av befintliga grönområden.

Planförslaget innefattar: 
- Bostäder, kontor och andra centrumfunktioner inom området.
- Nya gång- och cykelvägar genom området som kompletterande länkar mellan  
 stadens norra och södra delar.
- Omgestaltning och utveckling av parkområdet och kulturmiljöerna kring den   
 gamla järnvägsbebyggelsen. 
- Naturpark vid Doktorns backe, en upprustning av parken och buller-   
 skydd utmed järnvägen.
- Eckernfördeparken planläggs för ändamålet park, befintliga träd skyddas.
- Vårdcentral söder om Kristianstadsvägen
- Parkeringshus i tre våningar i kvarter Vänhem med lokaler i bottenplan.
- Radhus ut mot Eckernfördeparken.
- Flerbostadshus i tre våningar med innergård uppe på parkeringshusets tak. 

Planförfarande
Planförslaget handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och Bygglagen 
2010:900 enligt SFS 2014:900 vilken gäller från och med den 1 januari 2015. 
(uppdragsbeslut 2015-04-14). Det innebär att det finns möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget i två skeden, dels vid samrådet som hölls 2017, och vid 
granskningsskedet som hölls 2021. Planförslaget går sen vidare mot ett beslut om 
antagande av detaljplanen. Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte 
är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av 
betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Denna plan har bedömts vara av betydande 
intresse för allmänheten.

Den röda cirkeln markerar var i Hässleholms stad planområdet är lokaliserat.

Planområdet

► 
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Plandata
Planområdet omfattar ett område som i vardagligt tal kallas Paradiset och Doktorns 
backe. Planområdet består också av området vid Vänhems vårdcentral och 
Eckernfördeparken. Följande fastigheter ligger inom planområdet: Hässleholm 87:38 
(del av), Hässleholm 87:24 (del av), Hässleholm 87:39, Hässleholm 87:40, Hässleholm 
87:49, Hässleholm 87:6 (del av), Hässleholm 87:50, Hässleholm 88:39 samt Doktorn 
1. Hässleholm 87:39, Hässleholm 87:40, Hässleholm 87:49 och Doktorn 1 har privata 
markägare, Hässleholm 88:33 tillhörande Trafikverket.

Planområdet ligger strax söder om Hässleholms centrum utmed järnvägen och 
avgränsas av Södra stambanan, Kristianstadsvägen, Östergatan, Backgatan och Folke 
Zettervalls gata. 

Området används idag som park, för bostadsändamål, föreningsverksamhet, 
företagande, viss kommunal verksamhet samt parkering. På Doktorn 1 ligger 
Vänhems vårdcentral samt en parkeringsplats. Norr om vårdcentralen ligger 
Eckernfördeparken.
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Planförslag
Områdets disposition
Planområdet planeras i huvudsak för ny bostadsbebyggelse men också för andra 
centrumfunktioner som butiker i bottenplan och vårdcentral. Planområdet ligger 
inom 500 meter från Hässleholms centralstation med mycket goda kommunikationer. 
Natur- och parkmarken inom området delas upp till att omfatta Eckernfördeparken, 
parkmarken/ängen utmed järnvägen och Doktorns backe samt en inre park mellan 
befintlig bebyggelse. Totalt möjliggörs för upp till cirka 175 nya bostäder, vårdcentral, 
lokaler, centrumfunktioner, parker och ett parkeringshus.

Det är positivt att uppföra ett nytt bostadsområde i ett så pass centralt läge men 
innebär i detta fall att bygga på del av grönområde. Den urbana grönskan uppfyller 
viktiga funktioner för stadens invånare och därför behöver de nya kvarteren utformas 
på ett sätt som kompenserar för de förlorade värden som föreslagen exploatering 
medför. Planförslaget ger tillfälle att öka kvaliteten och aktiviteten i Paradiset och låta 
området bli en naturlig, aktiv koppling mellan centrum och Stattena. Genom att inta 
ett hållbarhetsperspektiv som genomsyrar allt från planläggning och byggskede till 
boende och användning, finns goda förutsättningar att skapa ett område som tilltalar 
många med nya mötesplatser i centrala Hässleholm.

För att öka kvalitéerna och lyfta området föreslås följande i detaljplanen:
• En koncentration av liv och rörelse till parken genom aktiva stråk för gång- och 

cykeltrafik samlat. De nya kvarteren föreslås ha aktiva bottenplan som samverkar 
med parken, skapar trygghet och främjar möten mellan invånarna. Planen 
kompenserar för den förlorade naturmarken genom att öka kvaliteten på den 
parkmark som finns kvar. Det innebär bland annat att parkområdet planeras 
att upprustas och kompletteras med fler växter som påminner om närområdets 
historia. Det kan finns plats för odling på allmänna ytor, liksom inom de privata 
bostadsgårdarna och vid lokaler som uppförs. Odling kan var ett tema i hela 
området då odling främjar gemenskap, ökar miljömedvetenheten och skapar 
ett behaglit intryck. Det gröna temat bör även genomsyra bebyggelsen i de nya 
kvarteren som kan utformas med takträdgårdar. Gröna tak anläggs med fördel 
för att minska andelen hårdgjord ytor och bidra till fördröjning av dagvatten. 
Hela parken föreslås bullerskyddas för att minska störningen från tågtrafiken. 

• Vattnet är en naturlig del av Paradiset redan idag, då området kan samla upp stora 
mängder regnvatten vid skyfall. Vattnet kan exempelvis förekomma i en fontän 
vid torget. En del av parken utformas som en fördröjningsyta för dagvatten vid 
höga vattenflöden men kan användas för lek och rekreation vid torka. Samma yta 
kan med flexibel utformning ha flera funktioner som en klimatanpassningsåtgärd. 

• Parken ska erbjuda något för människor i alla åldrar. Avkoppling med sittplatser 
vid rofyllda platser, motion längs den på sikt upprustade Hälsoslingan, en lekplats 
i närheten av Doktorns backe bidrar till att främja rörelse. Vegetationen behöver 
utvecklas med blommande buskar och perenner under de höga träden. Ny 
belysning bidrar till trygga miljöer.

• I markplan ska byggnaderna kunna användas till handel, publika verksamheter 

► 
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och mötesplatser. Detta för att området ska ha liv och rörelse på olika tider av  
dygnet. SJ:s gamla boställe invid järnvägen kan till exempel användas som ett 
café med uteservering i parkmiljön. Det finns möjlighet för caféverksamheten att 
också ha odlingar och använda dessa i sin verksamhet.  

• Boende, verksamma och besökare i detta stationsnära område ska finna det 
attraktivt att välja hållbara transportslag, vilket bidrar till mindre avgaser och 
buller från bilar. Här finns plats för cykelpooler och bilpooler till boende och 
besökare verksamma i området, gott om cykelparkeringar och gångavstånd till 
Hässleholms central, en viktig järnvägsknutpunkt med ett resecentrum med 
stadsbussnät.  

Följande föreslås i detaljplanen:
- Byggnation i sluten kvartersstruktur i tre till fyra våningar ut mot parken.   
 Funktioner som centrumändamål, vård och bostäder
- Byggnad med centrum, bostadsändamål i fyra våningar.
- Parker (Doktorns backe, Paradiset, Eckernfördeparken och en inre park   
 framför järnvägsbostäderna)
- Skydd av kulturmiljö (järnvägsbostäderna och den sk ”Kärringträtan”). 
- Parkeringshus i tre våningar med ändamålet centrum i delar av bottenplanet
 (ut mot Kristianstadsvägen), parkeringsändamål i plan 1-3,     
 samt bostadsändamål  i tre våningar med innergård uppe på parkeringshusets  
 tak.
- Nytt kompletterande gång- och cykelstråk i nord-sydlig riktning.
- Lokaler i entréplan utmed båda sidor av Kristianstadsvägen samt mot   
 Östergatan. Publik verksamhet ut mot parken.
- Bullerskydd mot parken utmed järnvägen och längs del av Kristianstadsvägen.
- Stadsodling, rekreation och lekplats

Pågående markanvändning
Planområdet, som av Hässleholmare kallas ”Paradiset”, används idag till stora delar 
som park. Befintlig bebyggelse inom planområdet (söder om Kristianstadsvägen) 
används som bostadsbebyggelse, föreningslokaler, partilokaler, verksamheter och     
viss kommunal verksamhet har funnits. Delar av planområdet används också 
som parkering. Planområdet är delvis ej tidigare detaljplanelagt, se avsnittet under 
förutsättningar. Kvarteret Doktorn 1 används idag som vårdcentral och parkering. 
Eckernfördeparken utgörs av en mindre allmänplats-yta mellan bostadskvarteren. 
Parken har nyligen rustats upp med nya lekredskap och möblemang. Idag finns det 
en byggrätt i parken med ändamålet handel som dock ej utnyttjas. 
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Föreslagen markanvändning - allmän plats
PARK (4 kap. 5 § PBL)

I planområdet föreslås användningen park för tre delområden. Se avsnittet om grön-
struktur för en närmare beskrivning av parkernas olika karaktärer och hur de föreslås 
utvecklas. Parkering får ej finnas på parkmark annat än för parkändamålet.

TORG (4 kap. 5 § PBL)

Ändamålet torg innebär att det finns plats för uteserveringar, sittplatser och 
planteringar. Utformningen kan med fördel också innehålla element med vatten. In- 
och utfartförbud finns mot Kristianstadsgatan för att platsen inte ska användas för 
genomfartstrafik. Gestaltningen av platsen ska också vara sådan att motortrafik blir 
underordnad, varuleveranser får dock ske till verksamheterna i bottenplan. Parkering 
får anordnas på en mindre del av ytan. Utfartsförbud gäller ej gång och cykel.

GATA1 HUVUDGATA (4 kap. 5 § PBL)

Huvudgatan är befintlig och planläggs i sin nuvarande utformning. 

GATA2 LOKALGATA (4 kap. 5 § PBL)

En ny lokalgata går in i planområdet för att angöra den nya bebyggelsen. Inom 
ändamålet lokalgata ryms även gång- och/eller cykelväg. Befintliga gator i norra 
planområdet (Frykholmsg. och Godtemplareg.) planläggs i sin nuvarande utformning. 

GÅNG1 (4 kap. 5 § PBL)

Ett nytt gång- och cykelstråk föreslås i förlängning av Frykholmsgatan, söder om 
Kristianstadvägen. Inom parken får gångvägar upprättas fritt. Trafikslagen för 
gång och cykel ska vara separerade från varandra för att undvika konflikter mellan 
cyklister som kommer i högre hastigheter och fotgängare som rör sig långsammare. 
Ett gångstråk föreslås upprättas i park. Viktiga målpunkter utanför planområdet är 
Hässleholm C och den centrala stadskärnan. Gång- och cykelvägen i planområdet ska 
koppla ihop gång- och cykelstråket utmed Järnvägsgatan med Stattena. Utformningen 
kan till exempel vara stensättning på gångbanan och asfalt på cykelbanan. Bredden på 
cykelbanan föreslås till 3 meter och 1,8 meter för gångbanan. Gång- och cykelvägarna 
ska ha god belysning utmed hela stråket. Utfartsförbud gäller ej gående och cyklar.

Föreslagen markanvändning - kvartersmark
B och B1- Bostad (4 kap. 5 § PBL)

Mark för bostadsändamål. Bestämmelsen gäller i samtliga våningsplan med undantag 
för kvarter 2 där det enbart är de tre översta våningarna (B1) som har ändamål 
bostad. Där utformningsbestämmelse b6 och C gäller ska eventuella bostäder ha 
en höjd mellan bärande bjälklag om minst 3,5 meter i bottenvåning. I kvarter 3 ska 
våning I och II möjliggöra denna höjd. 
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C, C1, C2 och C3- Centrum (4 kap. 5 § PBL)

Planområdets centrala läge möjliggör för handel, vårdcentral och övriga verksamheter 
till exempel caféer, frisörsalonger och restauranger. I kvarter 3 möjliggörs för C i två 
våningar (C1), i kvarter 2 tillåts C enbart ut mot Kristianstadvägen (C2). För centrum 
endast i första våning anges C3 Där C gäller tillsammans med användningen för B- 
bostäder och utformningsbestämmelse b6 ska bjälklag anordnas till en höjd om minst 
3,5 meter för att möjliggöra lokaler för centrumverksamheter.  

P1 – Parkeringshus (4 kap. 5 § PBL)

Parkeringar samlas i ett gemensamt multihus (kvarter 2) i sex våningar varav de 
tre nedersta våningarna är avsatta för parkering. Här finns plats även för cykelpool 
med tillhörande service och för en bilpool. Parkering och angöring med fordon 
möjliggörs särskilt intill kvarter 3 för att här möjliggöra en vårdcentral. Särskilda 
parkeringsplatser finns i anslutning till samtliga kvarter för de som har särskilda 
behov. Personal och boendeparkering sker i parkeringshuset. Cykelparkering ska 
finnas i anslutning till alla entréer. 

E1 och 2 - Teknisk anläggning, (4 kap. 5 § PBL)
Inom planområdet finns två transformatorstationer och en pumpstation. Den 
södra transformatorstationen angränsar till Folke Zettervalls väg. Den norra 
transformatorstationen som ligger i anslutning till  Godtemplaregatan, flyttas till den 
norra parken. En pumpstation ritas in i Eckernfördeparken i anslutning till ny gata 
för att garantera tillgänglighet för servicefordon.  

T1 Järnväg (4 kap. 5 § PBL)

Järnvägen planläggs i sin befintliga sträckning och fastighet då denna del inte ingår i 
någon gällande detaljplan. Mark för järnväg utökas på västra sidan om spåren för att 
möjliggöra uppförandet av teknikbodar för järnvägens behov. Samt utökas järnvägs-
området till mindre del i öster, in på kommunal fastighet, för att gällande riskavstånd 
till ledningsstolpar ska innehållas. 

r1 Rivningsförbud (4 kap. 16 § PBL)
Byggnad får ej rivas. Bestämmelsen tillämpas med hänvisning till den kulturmiljö som 
finns inom planområdet. 

k1 samt q1Varsamhet, befintlig bebyggelse (4 kap. 16 § PBL)
Ursprunglig karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material och 
materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå ska bibehållas.

Byggnadshöjd och gestaltning

På den östra sidan av staden är den högsta bebyggelsen som angränsar planområdet 
fem våningar, medan byggnadshöjden väster om järnvägen är högre. Högst höjd 
på den östra sidan har kyrkan som står på en kulle och som ligger i den siktlinje 
som löper utmed Första Avenyn från Centralstationens huvudentré. Planområdets 
struktur och höjd  förhåller sig till rutnätsstaden och höjderna på kringliggande 
byggnader. 
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Högsta nockhöjd i meter (4 kap. 11 § PBL)

För kvarter 3 och 4 som vetter mot järnvägssidan av parken anger planen att det 
ska vara en nockhöjd som möjliggör fyra våningar mot parken och tre våningar 
mot sydost. Detta möjliggör för takterrasser och att få ett bättre ljusinsläpp på 
innergårdarna. Den högre höjden mot järnvägssidan skyddar mot buller. 
Byggrätten bredvid korsningen Kristianstadsgatan och Östergatan (kvarter 5) anger 
en nockhöjd som möjliggör fyra våningar. 
Det möjliggörs för flerbostadshus i tre våningar uppe på taket till parkeringshuset 
(kvarter 2) med en gemensam gård med entréer mellan husen. 
För kvarteret (kvarter 1) som omfattar Doktorn 1 och del av Hässleholm 
87:6 föreskrivs en nockhöjd som möjliggör en våningshöjd om fem våningar 
(som intilliggande byggnad på Vänhem). Radhusbebyggelsen som möter upp 
Eckernfördeparken föreslås få en nockhöjd som möjliggör två plan för att skapa 
en mjukare övergång och ett bättre ljusinsläpp till parken. Radhusen får en grön 
gårdsmiljö som möter upp parken och den inre gården för de två femvåningshusen. 
Innergården får med fördel avgränsas med plank, staket, häck eller låg mur som 
bidrar till att skapa en tydlighet mellan privata och offentliga rum, men ändå tillåter 
att det finns viss visuell kontakt.

Placering (4 kap. 16 § PBL)

p1Byggnadernas placering i kvarter 1,  2 , 3 och 4  knyter an till den angränsande 
rutnätsstadens struktur för att bevara viktiga siktlinjer. Bestämmelsen anger att bygg-
naderna i kvarter 2 ska placeras i fastighetsgräns. Byggnadernas placering i kvarter 1, 
4 och 5 avgränsas med korsprickad mark. Det är av vikt att reglera husens placering 
på fastigheten då detta påverkar hur de följer gaturummet och att det inte bildas ytor 
med oklar tillhörighet vad gäller offentlig och privat mark. Det finns också bevaran-
devärda träd som begränsar bebyggelsens placering  i kvarter 5, samt en viktig sikt-
linje mot parken från Första och Andra Avenyen.

Prickmark

 Marken får inte förses med byggnad. Byggrätterna avgränsas av prickmark 
i de fall det behövs för trafiksäkerheten (sikttrianglar) och där det är relevant ur 
kulturmiljösynpunkt och hänsyn behöver tas till siktlinjer och bevarande av träd. 

Korsprickad mark

                Byggrätterna avgränsas av korsprickmark för att säkerställa att det bildas 
tysta innergårdar för de kringbyggda kvarteren. Här finns det möjlighet att uppföra 
vissa komplementbyggnader. Placeringen av komplementbyggnationen är flexibel 
inom ytor med plusprickmark. Den totala BTA för komplementbyggnader begränsas 
till 60 m2 per fastighet. Maxhöjd på komplementbyggnad är 3,5 meter.

Utförande (4 kap. 16 § PBL)

b1 Källare får inte finnas. 

På grund av markförhållanden och kapacitet i dagvattenledningarna tillåts endast 
källarlösa hus på den del av planområdet som ligger söder om Kristianstadsvägen. Se 
vidare avsnittet om  teknisk försörjning angående dagvattenhantering. För kvarteret 
Doktorn 1 och del av Hässleholm 87:6 tillåts källare. 

:· ••••••• ·1 

!· ._· ._·. _·.•i 
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b2 - 4 Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.30, + 50.80 och + 
50.95. Bestämmelsen följer genomförd dagvattenutredning (bilaga 4.) För mer detal-
jerad redogörelse om dagvatten se sida 24.

b5 Marken får byggas under (över) med bjälklag som planteras.

Bestämmelsen anger att det får anordnas ett bygg- och planterbart bjälklag om det 
byggs ett stort sammanhängande bottenplan (vid till exempel ändamålet vårdcentral) 
för kvarter 3. I det fallet hamnar innergården en våning upp för de bostäder byggs 
ovanpå vårdcentralen. För parkeringshuset i kvarter 2 gäller att taket ska vara både 
planterbart och påbyggbart. Gården utanför flerbostadshusen ska kunna användas av 
de boende som terrass och trädgård och därför vara planterbar.

b6 Där centrumverksamhet medges ska höjd mellan bärande bjälklag vara minst 3,5 
meter.

Bestämmelsen används för att eventuella bostäder i bottenplan i framtiden ska kunna 
omvandlas till centrumverksamheter. 

b7 Entréer ska placeras mot omgivande gator
Bestämmelsen används för att bidra till liv och rörelse i gaturummet.

b8 Ventilation ska utföras inbyggd i takkonstruktion/bjälklag eller kringbyggd med spaljé. 
Ventilation ska vara avstängningsbar. Bestämmelsen används för att säkra gestaltning. 
Pga närhet till järnväg ska det gå att stänga av ventilation i händelse av olycka. 

Utformning (4 kap. 16 § PBL)

f1 Ej friliggande hus
Bestämmelsen används för att säkerställa att flerbostadshus uppförs.

f2 Fasad ska utformas med ljusgenomsläpplig material. Gavel mot Kristianstadvägen 
ska ha indrag om minst 1/6 av fasaden centralt placerad från vån II och uppåt. Den 
indragna fasaden ska bekläs med vegetation. Bestämmelsen används för att anpassa ny 
bebyggelse till omgivande kvarter och lätta upp fasaden med grönska. 

f3 Fasad ska utformas utan loftgångar och i sten/puts/betong enhetligt med omgivningen.

f4 Lägst våningsantal är III. Bestämmelsen används för att säkra en stadsmässig 
karaktär.

f5 Underjordiskt skyddsrum får finnas. anges för att säkerställa befintlig anläggning.

f6 Byggnad ska konstrueras med bjälklag i betong.
anges för att säkerställa att en utbyggnad av järnvägen inte leder till påverkan.

utformning1 1/4 av bullerskyddet ska vara transparent och 1/2 ska bekläs med växtlighet. 
Bullerskydd ska ansluta tätt till mark. Bestämmelsen används utifrån gestaltnings- och 
risksynpunkt. 
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e1 Tak ska utformas som sadeltak med en takvinkel om 22-38 grader.

e2 Största byggnadsarea för bostäder är 45  % av fastighetsarean inom användningsområdet

Mark och vegetation (4 kap. 5 § PBL)

träd1 Träd får enbart fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. 
Vid fällning ska nyplantering ske.

skydd (buller ) - Skydd mot störningar  (4 kap. 12 § PBL)
Bullerabsorberande skärm skall anordnas och avgränsas med egenskapsbestämmelse 
i plankarta.  Gestaltningsbestämmelse ”utformning1 ” reglerar utformning.

v1  och m2  (4 kap. 12 § PBL) 
Planbestämmelse används för att följa förordning 2015:216 om trafikbuller vid 
bostadsbebyggelse. Hälften av bostadsrummen ska vara orienterade mot ljuddämpad 
sida eller ha lägenheter mindre än 35 kvm (v1) där riktvärdet för trafikbuller 
överskrids vid fasad. Bullerskärm ska utformas i enlighet med Trafikverkets 
riktlinjer. Bullerskydden ska uppföras delvis transparenta och delvis beklädda 
med växter (utf1). Ljus och siktstråk in i parken, både från spårområdet och från 
Kristianstadsvägen bidrar till trivsel och trygghet. Bullerskyddet kan bestå av bevuxna 
pyloner, exempelvis täckta med murgröna eller andra klätterväxter. Kommunen 
ansvarar för att bullerskydden uppförs, se genomförande sida 34. För att säkerställa 
att bullersyddad uteplats ska finnas anges planbestämmelse (m2) för innergårdar och 
bostäderna på parkeringshusets tak. På hustaket innehålls riktvärden med 2m skärm.

Fördröjning Dagvattenmagasin ska finnas. Avrinning säkerställs med +höjd.  

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

n1Översta bjälklag mellan p-hus och bostadshus är avsett för rekreation och 
plantering.

Administrativa bestämmelser Föroreningar, buller och dagvattenhantering 
hanteras genom villkor om lov och startbesked. Äldre tomtindelningar upphävs.

Föreslagen bebyggelse
Bostäder
I planområdet föreslås cirka 175 bostäder. Höjderna är anpassade till intilliggande 
bebyggelse. Kvarteren närmast järnvägen byggs med slutet byggnadssätt för att möj-
liggöra tysta innergårdar. Bebyggelsen följer Edelsvärds stadsplan i rutnätsstruktur 
med avlånga kvarter med en öppning i var sida. Innergårdarna får en privat känsla 
och gatan utanför får en offentlig karaktär. Om bostäder inrättas i bottenplan inom 
kvarter 2, 3, 4 och 5 ska bottenbjälklaget ges en höjd så att även centrumändamål kan 
rymmas. I kvarter 3 gäller detta i två våningar. Flerbostadshus på taket till multihuset 
möjliggörs i tre våningar. 
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Centrum
Då planområdet är centralt beläget och det bland annat finns handel, restaurang 
i kvarteren som angränsar till området föreslås detta ändamål möjliggöras i 
bottenvåningar. Aktiva bottenplan mot parken och kringliggande huvudgator 
(Kristianstadsvägen och Östergatan) möjliggörs genom centrumändamål (C) som 
främjar liv, rörelse och möten mellan människor. I kvarter 3 anges C i två våningar 
för att kunna inrymma en vårdcentral. Finns det till exempel restauranger och 
verksamheter i bottenplan skapar detta ett mervärde till platsen som helhet, jämfört 
med en sluten fasad utan utåtriktad verksamhet. Aktiva bottenplan behövs även i 
kvarteret med multihuset/parkeringshuset samt kvarter 4 och 5 där centrumändamål 
tillåts i  bottenvåningen. Där bestämmelsen C2 och 3 gäller i första våning och två 
våningar C1  (för kvarter 3) tillsammans med utförandebestämmelsen b6  ska höjden 
mellan bärande bjälklag vara minst 3,5 meter på dessa våningsplan.

Bestämmelsen C gör planen flexibel då det finns möjligheter för en bred användning 
som exempelvis vårdinrättning, butiker, kontor och vuxenutbildningar.

På bilden överst illustreras byggnadsvolymerna schematiskt i planområdets södra del i ”Paradiset”. 

De nedre bilderna visar planområdets norra del med parkeringshuset och flerbostadshus och lekplatsen i Eck-
ernfördeparken. 
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Parkering och multihus
Multihuset föreslås bestå av sex våningar med parkering i de tre nedersta 
våningsplanen samt lägenheter i de tre översta våningsplanen. På bottenplanet ska det 
även finnas lokaler för centrumverksamhet utmed Kristianstadsvägen. Ett tidigare 
gestaltningsförslag togs fram av SIGMA civil/Stadstudio och ligger till grund för 
utformningen av multihuset. Det tidigare gestaltningsförslaget innebar parkering 
i fyra våningar och radhus i två våningar på multihusets tak. I antagandeförslaget 
är endast tre våningar avsatta till parkering istället för fyra och med bostäder i tre 
våningar överst på multihuset istället för två. Fasaden till parkeringshus föreslås 
utföras med genomsläppligt material för god ventilation. Uppe på multihuset blir det 
möjligt att bygga cirka 45 lägenheter fördelat på två flerbostadshus i tre våningar med 
tillhörande innergård. Bullerskärm mellan hus mot Kristianstadvägen om minst 2 
meter ska finnas (se sid 27 och 51). Särskild omsorg om utformningen av multihuset 
behöver tas för att det ska smälta in i omgivande stadsbebyggelse. 

Föreslagen grönstruktur
Parkområdena inom planområdet innehåller flera olika delar och rumsbildningar. 
Dessa har olika karaktär och funktion men är samtidigt del av en större grönstruktur 
som länkar samman parker och gröna stråk i staden med grönområden utanför 
tätorten. En av de viktigare kopplingarna är den som utgörs av Hälsoslingan - 
Stattena. Slingan sträcker sig igenom planområdet och ner mot Stattena för att sedan 
svänga norr ut igen genom Maglekärrsparken, Göingeparken och Hembygdsparken. 
Planområdets grönstruktur är sammanlänkad med den västra sidan av staden genom 
en koppling i gång och cykelvägnätet via passagen under järnvägen. I västlig riktning 
nås Hässleholmsgården och golfbanan. Det finns även visuella samband mellan 
Paradiset och centrums avenyer. Denna koppling, att grönska syns från flera olika 
siktlinjer, är något som bör värnas. 
Detaljplanen anger att det ska finnas ett bullerskydd utmed hela parken. Det 
innebär att parken får lägre bullernivåer jämfört med idag (se vidare i avsnittet om 
Konsekvenser - buller). För att parken ska upplevas som en trygg plats att vistas på är det 
viktigt att det finns en social närvaro av andra människor. Därför är det viktigt att det 
finns fönster och entréer som vetter mot parken.

Illustration av lokaler ut mot Paradisparken sett från Kristianstadvägen.
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Eckernfördeparken

Eckernfördeparken ligger i planområdets norra del. Här finns tre exotiska träd, bland 
annat ett tulpanträd, som ska bevaras. Parken är nyligen upprustad med lekredskap 
och sittplatser. För att möjliggöra goda solförhållanden är det viktigt att den angräns-
ande bebyggelsen söder om parken inte blir för hög. Föreslagen radhusbebyggelse 
närmast parken begränsas därför till två våningar och placeras utmed gata med träd-
gårdar mellan husen. En teknisk anläggning behöver anläggas i parken. 

”Paradiset”

Norr om det äldre boställeshuset (byggnad A sida 6) föreslås att parkstrukturen 
återskapas enligt äldre ritningar då det fanns en organiskt utformad trädgård med 
odling i rabatter mellan gångstigar. Om kommande verksamhet i bostället kan nyttja 
odlingarna för sin verksamhet (till exempel café med servering) bör det uppmuntras 
och skötseln kan då utföras av verksamhetsutövaren.
Gångstigarnas utformning behöver ta hänsyn till befintliga träd så att dessa 
kan bevaras. I denna del av parken, framför boställeshuset, kan det passa 
med köksträdgård för odling av grönsaker eller rikliga perennplanteringar för 
blomsterfägringen. Växtbeståndet generellt i Paradiset kan också kompletteras med 
fler blommande träd och buskar samt perenrabatter.

På torget intill parken föreslås gestaltning med någon form av med vatten, till 
exempel i form av springvatten med belysta strålar. Närvaron och ljudet av vatten 
erbjuder ett avkopplande element i stadsmiljön. Vattnet knyter också an till det 
nedgrävda vattendrag som rinner under Vattugatan. Invid fasaden  i kvarter 3 finns 
möjlighet att ha någon form av utåtriktad verksamhet, till exempel en restaurang, 
café eller någon annan form av verksamhet där människor uppehåller sig och kan se 
ut över parken. Ytan planläggs som ett allmänt torg för att skapa ett komplement till 
parken med möjlighet till service eller handel som även kan återspeglas ut på torget. 

Denna del av parken ska förses med genomsiktligt bullerskydd så att den syns 
från järnvägen och vägen. Här handlar det också om att skapa en positiv bild av 
Hässleholm från tågfönstret.

Lekplats
Möjligheterna till att anlägga en lekplats inom planområdet bör utredas i samband 
med detaljplanens genomförande.

Dagvattenpark
Mellan de befintliga järnvägsbostäderna planläggs det för en inre park. I detta område 
finns stora lönnar som skyddas i detaljplanen. Här finns också äldre fruktträd som 
påminner om den tid då de järnvägsanställda som bodde i husen hade odlingar i 
anslutning till sina bostäder. Den rektangulära parken avgränsas lämpligen med en 
häck med flera entréer mot omgivande gator. Parkytan är tänkt att fungera som en 
multifunktionell yta för dagvattenhantering vid kraftig nederbörd. Ytan är skålformad 
och ligger i en lågpunkt så dagvatten rinner naturligt dit. För att de stora lönnarna ska 
kunna klara sig är det också viktigt att marknivån invid stammarna inte förändras eller 
hårdgörs. Då parken är torrlagd fungerar den som rekreations- och lekyta.
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Doktorns backe
Doktorns backe består av en skogsbeklädd kulle som lämnas likt dagens skötsel med 
en vildare karaktär. För att skapa spänning kan sekvenser skapas av slutenhet och 
öppenhet, likt gläntor i skogen med rörelse från en sluten plats ut till en öppning 
omgärdad av träd. Sly och spretig buskvegetation röjs undan, framför allt utmed 
sidorna runt de upptrampade stigarna. Förslagsvis lokaliseras en lekplats i närheten 
av skogsdungen på Doktorns backe. Skogsdungen i sig utgör en plats för spontan 
lek i naturen. Topografin med påtagliga höjdskillnader skapar spänning och dynamik, 
särskilt i en kombination med vildare, naturlik grönska och med olika rumsbildningar 
inne i skogsdungen.

Genom att återskapa den gamla strukturen på parken runt SJs boställeshus kan platsens historiska användning 
synliggöras.

Med hjälp av belysning kan en dramatisk effekt uppnås 
vilket gör parken intressant även under den mörka 
årstiden. Det blir också ett blickfång för tågresenärer 
och de som bor i området.
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Stadsodling
Platsen har i närmare  hundra år använts till odling i SJs regi. För att förstärka den 
historiska användningen kan detta återknytas till nutid genom att tillåta och upp-
muntra till odling i den del av parken som ligger intill SJs boställeshus. Det är ett sätt 
att både skapa meningsfull aktivitet och att möjliggöra möten mellan människor. 
Odlingens främsta syfte är att brukarna ska ha glädje av den och att det skapas 
naturliga mötesplatser. Odlingen föreslås bestå av icke ätbara växter och vara av 
rekreationell karaktär för att höja det vissuella intrycket av parkmiljön. Vid odling 
av växter ska det säkerställas att marken är lämpad för det. Vid behov kan äldre 
jordlager avlägsnas. 

Föreslagen trafikstruktur
Gång- och cykeltrafik
Den befintliga gång- och cykelvägen från Stattena mot Kristianstadsvägen förstärks 
och leds delvis om. Intill föreslagna bostadskvarter leds cykeltrafiken öster därom 
och mot en ny passage över vägen mot Frykholmsgatan vid multihuset. Kopplingen 
i planförslaget planeras att ske via övergångsställe avsett för gående. Cykelbanan 
ansluter också till det öst-västliga stråket utmed Kristianstadsvägens södra sida. 
Detta stråk sträcker sig ända till korsningen Kristianstadsvägen-Mellanhedsvägen 
öster ut. Även Järnvägsgatan kommer att vara ett huvudstråk för cykeltrafik. De nya 
gång- och cykelvägarna genom planområdet föreslås utformas med en 3 meter bred 
cykelbana och en 1,8 meter bred gångbana. Gångtrafiken separeras för att minska 
konflikten mellan cyklister och gående. Genom att lägga samman sträckningen av de 
två trafikslagen fås ett mer koncentrerat flöde och närvaro i parken än om gångbanan 
varit placerad för sig själv. Upp mot Backgatan kan en gångväg vara lämpligare, då 
lutningen är större och det även finns naturvärden att värna om. Det kommer också 
att finnas plats för trottoarer utmed den nya lokalgatan samt utmed Folke Zettervalls 
gata. En trottoar söder om cykelbanan på Kristianstadsvägen behövs för att det ska 
bli möjligt att orientera entréer mot Kristianstadsgatan och att det ska gå att förflytta 
sig emellan dessa.

Biltrafik 
Planområdet söder om Kristianstadsvägen angörs från Östergatan via två infarter. 
Den första är en ny infart som börjar där den befintliga grusvägen ligger (idag är 
denna delvis planlagd som gång- och cykelväg). Grusvägen görs om till en lokalgata 
och utformas därefter. Den nya strukturen på lokalgatan ansluter sedan till 
Folke Zettervalls gata så att denna kopplas ihop med planområdet. 
Placeringen av multihuset är gjord med hänsyn till att trafikmängden inom planom-
rådet söder om Kristianstadsvägen inte ska bli så omfattande. Med den föreslagna 
placeringen kan angöringen till parkeringshuset ske via Frykholmsgatan som har 
direkt anslutning till Kristianstadsvägen. Trafikmängden inne i området kommer 
främst att bestå av av- och påstigning vid vårdcentralen samt av varutransporter till 
eventuella verksamheter. 
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En särskild trafik- och bullerutredning till planförslaget har genomförts av Tyréns 
(2019-08-12, rev 2021-08-10) för att beräkna buller inom området idag och 
framräknat till år 2040. För att klara riktvärdena för buller behöver ett två meter högt 
bullerskydd sättas upp mot del av Kristianstadvägen (se även bilaga sid 51). Vidare 
har förslag till övergång för gående över Kristianstadsvägen presenterats. Denna 
föreslås ligga i anslutning till gångvägen öster om kvarter 3 över Kristianstadvägen 
mot multihuset (sid 19). 

Gatutnätet inom planområdet

Parkering
Planområdet är mycket centralt beläget. Av denna anledning är det inte självklart  att 
ha lika god tillgänglighet för bilparkering som i stadens mer perifera lägen eller ute 
på landsbygden. På grund av det stationsnära läget ska de bostäder som byggs här 
ha lägre parkeringstal än vad som normalt anges. För närvarande saknas beslutade 
parkeringsnormer för Hässleholms stad men en lämplig parkeringsnorm i detta 
centrala läge är 0,6 bilplatser per lägenhet. Som kompensation för att det blir ett lägre 
antal parkeringsplatser ska fastighetsägare tillse att de boende har tillgång till hållbara 
transportmedel till exempel genom byggnation av cykelparkering med väderskydd 
med plats för minst två stycken cyklar per bostad. Parkeringsplatser för cykel ska 
anordnas i anslutning till entréer. Det ska finnas plats för både besökande och 
boendes behov av cykelparkering, till exempel rymmer en enda parkeringsruta för 
bil upp till 10 parkerade cyklar, beroende på utformningen av cykelstället. Eftersom 
planförslaget möjliggör komplementbyggnader på innergårdarna finns det möjlighet 
att uppföra väderskyddade cykelparkeringar. Om det är lättare att nå sin cykel än 
bilen från arbetsplatsen eller bostaden blir detta ett incitament att välja denna för 
kortare resor under tre kilometer. 
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Majoriteten av bilparkeringen ska ske i det nybyggda multihuset vid Vänhem. 
Där kommer finnas plats för både boendeparkering, besöksparkering till centrum 
och bilpool respektive cykelpool om behov finns. Det finns ett fåtal parkeringsplatser 
invid entréerna för att skapa tillgänglighet för rörelsehindrade. I förslaget till 
utformning av parkeringshus i tre plan finns plats för 212 parkeringsplatser. 

Om planområdet bebyggs fullt ut finns möjlighet för ytterligare parkeringsplatser 
i anslutning till byggrätterna. Behovet avgörs av hur stor del av byggrätten som 
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används för centrumändamål eller bostadsändamål. Med en parkeringsnorm på 
0,6 platser per lägenhet innebär det att det behövs cirka 105 bilplatser för de 
boende. För att bostäderna ska vara tillgängliga krävs att det även finns ett visst 
antal parkeringsplatser inom 50 meter från varje entré. En eventuell vårdcentral i 
kvarter 3 har också ett utökat behov för parkeringsmöjligheter då det ofta är sjuka 
människor som besöker den. Gatans bredd och utformning innebär att ett antal 
parkeringsplatser kan upprättas i direkt anslutning till vårdcentral och för besökande 
längs med parksidan. Där finns möjlighet även för besökare till parken och ett ev café 
att parkera i vinkelställda platser utmed lokalgatan. 

Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele och bredband
Inom och i anslutning till planområdet finns möjlighet att ansluta till befintligt fjärr-
värmenät. Vid anslutning ska Hässleholms Miljö AB kontaktas. 
Skanova har telekommunikationsledningar inom planområdet. Dessa ligger uteslu-
tande på allmänplatsmark. Då det finns ledningar utmed järnvägen ska det föras en 
dialog med Skanova i samband med uppförande av bullerskyddet längsmed parkens 
västra sida.
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Tele2 har en telekommunikationsledning strax söder om Kristianstadsvägen. I plan-
förslaget ligger ledningen i u-område. Om ledningen behöver flyttas i samband med 
exploatering bekostas det av exploatören och ska ske i samråd med Tele2.
E.ON har markkablar inom planområdet. En av dessa kommer troligtvis att behöva 
flyttas för att kunna bebygga kvarter 4. Flytt av ledningen bekostas av exploatören 
och ska ske i samråd med E.ON.
Ledningsrör avsedda för fiberbredband finns i Kristianstadsvägen och i Folke Zetter-
valls gata och fram till SJs boställeshus. Ledningsröret går idag diagonalt över det pla-
nerade kvarter 4 och ledningen kan därför behöva flyttas inom detta område. Exploa-
tören bekostar flytten och Hässleholms kommun ska kontaktas. Kommunen är ägare 
av den passiva infrastrukturen. Kommunikationsoperatören ViaEuropa ansvarar för 
den tekniska plattformen och tjänsteleverantörsleveranser. Exploatör ska försäkra sig 
om samtliga ledningars exakta dragning innan markarbete påbörjas.
Två tekniska anläggningar för transformatorstation möjliggörs i plankartan. Norr om 
Kristianstadvägen möjliggörs för transformatorstation i park. Intill Folke Zettervalls 
gata föreslås ett område för transformatorstation på befintlig plats.

Vatten och avlopp
Planområdet ingår i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och avlopps-
vatten. Inom planområdet finns inga dikningsföretag eller båtnadsområden. 
Inom planområdets mellersta del finns  en större spillvattenledning (kombiledning) 
som går diagonalt över området. Denna ledning måste flyttas för att marken ska 
kunna bebyggas i kvarter 3 enligt planförslaget. Placeringen av ny ledning kan ske i 
Östergatan eller i den nya lokalgatan. I park föreslås en ny pumpstation. 
Utmed Kristianstadsvägen finns en större dricksvattenledning. I Östergatan ligger 
en större spillvattenledning samt en mindre dricksvattenledning. Dessa ledningar 
påverkas av planförslaget och behöver flyttas ut i allmän platsmark. Detta bekostas 
av exploatör och sker i samråd med Hässleholms Miljö AB. I den norra delen av 
planområdet finns inga ledningar som går in på kvartersmark utan ledningarna ligger 
i Frykholmsgatan och Godtemplaregatan. Exploatör ska försäkra sig om samtliga 
ledningars exakta dragning innan markarbete påbörjas.

Dagvattenhantering
Källare och parkeringsgarage är generellt olämpligt inom den del av planområdet 
som ligger söder om Kristianstadsvägen. Befintliga källare inom detta område 
pumpas. Norr om Kristianstadsvägen, på Doktorn 1 och Hässleholm 87:6, är det 
möjligt att bygga källarplan. I övrigt ska dagvattnet tas omhand med yt-avvattning 
för uppsamling inom planområdet och sedan ledas bort med traditionella dagvatten-
ledningar. Recipienten och avrinningsområdet illustreras på karta längre ner. För att 
dagvattnet inte ska riskera att skada bebyggelse behöver denna ligga högre med en 
lutning utåt. 
Den skålade ytan norr om tegelhusen är väl lämpad som temporär översvämningsyta 
och regleras i plankartan för att möjliggöra öppet dagvattenmagasin (torrdamm) 
enligt dagvattenutredning från 2019-06-17.
Utredningen sammanfattar vidare att dagvatten från kvarter 1 inte behöver någon 
rening. Dagvatten från kvarter 2 med multihuset föreslås avledas till ett sand- och 
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slamfång samt oljeavskiljare innan det når dagvattennät. För fördröjning och rening 
av dagvatten från kvarter 3, 4 och 5 samt gata föreslås en torr damm i planområdets 
östra del. Erforderlig dagvattenmagasin är cirka 117 m3 . Höjdsättning av nya gator 
har gjorts i plankarta för att säkerställa avrinning till fördröjningsmagasin (se bild s. 
23). I och med ovan nämnda åtgärder bedöms vattenkvalitetsnormen uppfyllas. 

Recipienten är Finjasjön via Maglekärsbäcken och Magle våtmark.

Avfallshantering 
Hässleholms miljö ansvarar för renhållningsarbetet. De planerade lokalgatorna med-
ger att renhållningsfordon kan komma in i området och att backning inte behöver 
ske. 
Underjordiska behållare med inkast ovan jord och mellanlagring under jord är ett 
alternativ till miljörum. Behållaren befinner sig under jord, utom vid tömning. Här 
kan stora mängder avfall få plats och komprimeras efterhand under sin egen tyngd. 
Under jord är temperaturen svalare, vilket minimerar risken för dålig lukt. Inkasten 
blir en del av utemiljön och kan integreras på ett diskret sätt i stadsmiljön. Dessa 
behållare kan placeras centralt mellan kvarter 3 och 4, på kvartersmark.
Generellt ska det finnas möjlighet för de boende och näringsverksamheterna inom 
planområdet att sortera ut så många fraktioner som möjligt, oavsett vilken lösning 
som väljs. Miljörum och behållare ska finnas i närheten av rörelsestråk så att det inte 
uppleves som en omväg.
Även i genomförandeskedet bör en dialog hållas med Hässleholm miljö och 
byggherren, så att utformningen av avfallshanteringssystemen blir både användar-
vänliga och ändamålsenliga för att möjliggöra en effektiv hantering av avfallet.

Brandvattenförsörjning
Inom planområdet behöver nya brandvattenposter uppföras. Det ska som längst vara 
75 meter till närmsta brandpost. Området bör därför förses med minst en brandpost 
på lämplig plats och mellan brandposterna ska det vara max 150 meter. Flödet i 
brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen P-83, tabell 2.3. Byggherre ska 
redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.

Finjasjön 
42 



Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)23               

Utdrag från dagvattenutredningen. 

Utdrag från dagvattenutredningen. 
Bilden till vänster och nedan 
redogör för de golvhöjder 
(FG) som (minst) måste 
innehållas inom byggrätterna 
för att säkerställa att påtaglig 
skada på byggnader inte sker 
i händelse av skyfall. Utifrån 
dessa höjder har gatuhöjder 
angetts i syfte att vara i 
relation till golvhöjder samt 
säkerställa avrinning från gata 
till dagvattenmagasin i park. 
Recipienten är Finjasjön.  
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Konsekvenser

Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpå-
verkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En 
särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför 
inte.
Ställningstagandet att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
grundar sig på följande:
- Planförslaget följer översiktsplanens intentioner.
- Riksintressen, strandskydd, miljökvalitetsnormer påverkas eller överskrids inte.
- Planförslaget innebär inga risker för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.
- Planförslaget innebär inte en betydande miljöpåverkan på kulturvärden, 
naturvärden, under förutsättning att den minskade parkytan kompenseras med ökad 
kvalitet på den del som återstår.

Skälet till bedömningen är att planförslaget visserligen tar parkmark i anspråk i den 
del där det föreslås nya byggrätter men att detta kompenseras genom kvalitetshöjning 
på den parkmark som finns kvar. Dessutom medför detaljplanen att hela parken 
bullerskyddas och att nya gång- och cykelvägar byggs ut samt att det tillkommer verk-
samheter i bottenplanen som tillför en ökad social närvaro och aktivitet till platsen.

Mark, luft och vatten
Markföroreningar
Tyréns har på uppdrag av Hässleholms kommun utfört en översiktlig geoteknisk 
och miljögeoteknisk undersökning inom planområdet (rapport  2015-10-09). 
Syftet med den miljötekniska och geotekniska undersökningen var att bedöma 
föroreningssituationen i mark och grundvatten inom undersökningsområdet och 
utreda om SJs verksamhet med växtdepåer eventuellt kan ha medfört föroreningar av 
framför allt bekämpningsmedel samt undersöka de geotekniska förhållandena inom 
områden som planeras för ny bebyggelse.

De uppmätta halterna i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för förorenad mark (Naturvårdsverkets rapport 5976). De generella riktvärdena anger 
den föroreningshalt under vilken risken för negativa effekter för människor, miljö 
eller grundvattenresurser normalt är acceptabel. Riktvärden och känslighet baseras 
på att enskilda individer ska skyddas, inte på hur många människor som ska skyddas. 
Vilka riktvärden som används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i 
framtiden. 

Naturvårdsverket har tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvatten-
miljö och grundvattenresurser antas kunna exponeras för föroreningar på och från 
förorenade områden, se tabell nedan. Utifrån denna modell har Naturvårdsverket 
beräknat generella riktvärden för jord för känslig markanvändning, KM (till exempel 
bostäder, lekplatser eller förskola) och mindre känslig markanvändning, MKM (till 
exempel kontor, industrier och vägar).

► 
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Nuvarande markanvändning inom planområdet bedöms närmast motsvara mindre 
känslig markanvändning (MKM). Eftersom bostäder planeras bedöms även 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) vara 
tillämpliga att använda vid jämförelse med uppmätta halter inom undersöknings-
området.
Den tidigare kända användningen av undersökningsområdet inom kvarter Vänhem är 
vårdcentralens verksamhet. Inom Paradiset är den enda tidigare kända verksamheten 
SJs växtdepå.
Utifrån resultatet av undersökningen bedöms marken överlag idag uppfylla MKM-
riktvärden. Detta med undantag från enstaka områden där markant förhöjda halter 
av metaller och PAH påvisats (provpunkterna 3 och 13). De förhöjda halterna, 
som även överskrider haltkriterier för farligt avfall, bedöms inte utgöra någon akut 
risk men kan på sikt innebära viss risk för människors hälsa och för miljön oavsett 
markanvändning.
Resultatet  från den senaste provtagningen (illustration sid 26) med rapport upprättad  
2017-01-27 samt PM 2017-02-08 (rev 2017-07-21) av Sigma Civil visar att det 
framförallt är fyllnadsmassorna och jordlager i direktkontakt med fyllnadsmassorna 
som är förorenade inom under-sökningsområdet . Förorenade fyllnadsmassor måste 
avlägsnas. I de undersökta provpunkterna är föroreningarna avgränsade i djupled 
ner till 2 m. All schakt, uppfyllnad och packning ska göras enligt AMA anläggning 
13. Schaktbotten provtas för att säker-ställa att inga föroreningar är kvar. Startbesked 
villkoras med att förorening avhjälpts innan ny bebyggelse får uppföras. Illustration 
på sida 26 visar ungefärlig lokalisering av föroreningar enligt utredningar från 2015 
och 2017. Utifrån utredningsunderlaget bedöms föroreningarna kunna avlägsnas i 
samband med exploateringen till en uppskattad kostnad om ca 2.1miljoner kr (se 
bilaga sid. 55).

Radon
Planområdet ligger i normalområdet för radon. Ny bebyggelse ska uppföras med 
radonsäkert grundläggningssätt.

PCB
Byggnader som har byggts mellan 1953 och 1973 kan innehålla PCB. Inom 
planområdet har vårdcentralen erhållit bygglov 1978 och resten av byggnaderna är 
upprättade tidigare än 1953. Således bedöms PCB inte utgöra en risk inom planen. 

Tabell 2. Kriterier för val av ienerella riktvärden för olika markanvändning (NV rapport 5976). 

Skyddsobjekt KM MKM 
Människor som vistas på Heltidsvistelse Deltidsvistelse 
området 

Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska Begränsat skydd av markens 
funktion ekologiska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill Grundvatten 200 m nedströms 
området skyddas området skyddas 

Ytvatten Skydd av ytvatten, skydd av Skydd av 0vatten, skydd av 
vattenlevande, or~anismer vattenlevande, or~anismer 
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Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 
2001:527) avser halterna i utomhusluften av kväveoxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, 
partiklar, benzen och ozon.
Miljökvalitetsnormerna överstigs inte i Hässleholms kommun. Planförslaget bedöms 
inte innebära någon försämring av luftkvaliteten.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och 
att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Planområdet ingår inte i 
område för grundvattenförekomst och omfattas inte av grundvattenskydd eller av 
tertiarskyddszon. Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten 
negativt. Dagvattenrecipienten och föreslagna åtgärder för respektive kvarter för att 
innehålla miljökvalitetsnormer för vattenförekomster redogörs på sid 21-23.

Utdraget ovan visar vilka halter som uppmätts (2015 och 2017) i respektive punkt. Underliggande karta kommer 
från PM Fördjupad markmiljöundersökning rev. 2017-07-21. De punkter som överskrider respektive gränsvärde 
är markerade samt de punkter som visat på halter lägre än ringa risk (läge är ungefärligt). Provpunkter är enskilda 
borrhål och förorening kan finnas på fler ställen än vad bild illustrerar. 
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Dagvatten
Området ingår i verksamhetsområde för dagvatten. Konsekvenserna för dagvatten-
hanteringen i området är att mängden dagvatten som behöver avledas ökar då fler 
ytor hårdgörs vid nybyggnation och utbyggnad av lokalgator, gång- och cykelbanor. 
Det är viktigt att den skålformade ytan mellan befintlig bebyggelse i park inte 
hårdgörs och begränsas avseende dess möjligheter att omhänderta dagvatten, 
särskilt om det kommer plötsliga skyfall och vattnet inte hinner rinna undan i det 
traditionella ledningsnätet. 

Hälsa och säkerhet
Buller
Enligt den av riksdagen antagna förordning (2015:216 med ändring SFS 2017:359) 
om buller vid bostadsbyggnader gäller nedanstående riktvärden:

Tabellen visar riktvärde för buller från spårtrafik och vägar enligt förordning (2017:359) om buller vid bostadsbyggnader.

Förordningen tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov och ärenden om 
förhandsbesked. Dessa riktvärden bör därmed normalt inte överskridas vid nybygg-
nad av bostäder. Om dygnsekvivalenta ljudnivån överskrids vid fasad så bör minst 
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 60 dBA inte överskrids. Det 
gäller även att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan Kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om 
den maximala ljudnivån på 70 dBA ändå överskrids bör nivån inte överskridas med 
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 22.00 och 06.00.

Trafikräkningar för gatunätet i området har erhållits av Hässleholms kommun och 
avser trafikräkningar genomförda år 2015. För vissa gator har äldre trafikräkningar 
från den tidigare utredningen använts och för ytterligare två gator, Frykholmsgatan 
och Godtemplaregatan, har trafikflödet antagits, då det inte finns några 
trafikräkningar för dessa gator. Trafikflödet har räknats upp till prognosåret 2040 
utifrån antagandet om en allmän trafikökning på gatunätet inne i Hässleholm på 
0,5% per år. Samma antagande gjordes för den tidigare utredningen efter samråd 
med Hässleholms kommun.
Tyréns har utfört en bullerutredning på uppdrag av Hässleholms kommun (Rapport 
kvarteret Paradiset i Hässleholm trafikbullerutredning, 2016-10-27) och reviderat 
utredningen med rapport från 2019-08-12 och uppdaterad 2021-08-10 efter de 
planförändringar som gjorts inför antagande.
Uppgifter om trafikeringen på Södra Stambanan söder om Hässleholm har erhållits 
av kommunen. För Skånebanan har trafikeringen inhämtats från Trafikverkets prog-
nos för år 2040. Resultatet av bullerutredningen visas för maximala och ekvivalenta 
ljudnivåer med dagens trafik samt med prognostiserade trafikmängd 2040. Även det 
sammanvägda bullret för tåg och biltrafik har utretts.
Beräkningar har genomförts med en skärm mot järnvägen placerad enligt planför-

Trafikbuller Ekvivalentnivå Maximalnivå

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad 60 dBA

På uteplats 50 dBA 70 dBA
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slaget, vilket i princip motsvarar placeringen av det befintliga staket som skiljer 
järnvägsområdet från omgivningen. Den studerade skärmen sträcker sig utmed hela 
parken och slutar i norr vid Kristianstadvägen. Olika skärmhöjder har prövats, med 
start på 2,5 meter över befintlig mark och upp till 4,0 meter över befintlig mark, 
där 4 meter över mark bedöms vara en maximal tänkbar skärmhöjd beroende på 
utformning. Fyra meter är högt, vilket ställer krav på utformningen av skärmen men 
genom att kombinera täckt skärm med genomsiktliga delar kan skärmens visuella 
intrång minskas. Beräkningarna visar att ekvivalentnivåerna vid fasad mot järnvägen 
minskar med 1-5 dBA beroende på våningsplan och att effekten av skärmen avtar 
längre upp i byggnaden. Även maximalnivåerna beräknas minska i motsvarande 
omfattning vid fasaderna närmast järnvägen. Närmare Kristianstadsvägen minskar 
dock effekten av skärmen längs spåret. Här bidrar vägtrafiken i större utsträckning till 
de ekvivalenta bullernivåerna. De hus med fasader mot Kristianstadvägen beräknas 
erhålla bullernivåer som överstiger riktvärdet 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad. 

Bullerutredning (2021-08-10, s 10) anger att bullerkraven för små lägenheter, 
mindre än 35 kvm, uppnås överallt inom planområdet. Genom att använda en 
planbestämmelse för lägenheternas utformning kan man därmed klara riktvärdena. 
En planbestämmelse (v1) anges för de bostäder där bullernivån är hög och  gällande 
riktvärde överskrids. Planbestämmelsen reglerar att bostäder utföras mindre än 
35kvm eller genomgående med minst hälften av bostadsrummen lokaliserade 
mot ljuddämpad sida. Riktvärdena för ljuddämpad sida är 60 dBA, bebyggelsen i 
planförslaget klarar en nivå under 50 dBA. 
I planbestämmelserna anges att startbesked inte får ges innan bullerskydd uppförts 
enligt bullerutredning. Inom område betecknat med skydd skall ett 4,0 meter högt 
ljudabsorberande skydd uppföras utmed järnvägen och 2,0 meter för del av parken 
längs Kristianstadsvägen enligt bullerutredningen. Vid placering av bullerskärm ska 
elföreskrifter tillämpas enl. BVS 543.10001 och aktivitet vid spårområde BVF923 
följas.
Bullerdämpande skärm mot Kristianstadsvägen ska anläggas för att förbättra 
ljudmiljön i parken. Dock måste hänsyn tas till siktlinjer inom staden och ett sådant 
skydd bör därför vara genomsnittligt.
I beräkningarna har en 2 meter hög skärm placerats på släntkrönet mellan Kristian-
stadsvägen och parken. En öppning i skärmen har lämnats där den befintliga trappan 
går upp från gångbanan in i parken. 
Det kunde vidare konstateras att bostäderna på parkeringshusets tak (översta 
våningsplan) utsätts för höga bullernivåer. Därför föreslås en skärm även här för 
att bullerskyddad uteplats ska finnas.  Höjd på skärm mellan byggnader ska vara 
minst 2 meter. Här krävs ändå någon form av staket eller mur vid öppning mellan 
bebyggelsen, vilken kan utgöras av en bullerskärm. Men för att klara bullernivåerna 
förutsätts att lägenheter även här utförs mindre än 35 kvm eller genomgående med 
minst hälften av rummen mot tyst sida. 
De maximala bullernivåerna från vägtrafiken är mycket höga och ställer höga krav på 
rumsfördelning, fasader och fönsters dämpning (Illustrationer från bullerutredning 
återfinns i bilaga, s. 51 -54). Startbesked villkoras med att bullerskydd har upprättats.
Bullerskyddets utformning längs järnvägen ska säkerställa Trafikverkets tillgång till 
spårområdet.  
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Risker
Transport av farligt gods och vibrationer
Transport av farligt gods sker på järnvägarna. Avståndet till närmast föreslagna 
bostad är ca 70 meter från spårområdet (77 meter från spårmitt). 
Riskutredning för planområdet har genomförts(2021-10-06). Slutsatsen är att 
avståndet till bostadshusen bedöms ur individriskperspektivet vara tillräkligt oavset 
om spåren byggs ut eller inte. Samhällsrisken ökad dock något vid utbyggnad av spår. 
Samhälsrisken är inte oacceptabel inom ALARP-regionen vilket medför att 
riskreducerande åtgärder ska vidtas. Bullerplanket ska utföras tätt från mark upp till 
4 m. Planket behöver inte vara brandklassat utan tjänar som en uppsamlingsvall vid 
utsläpp av brandfarliga vätskor. Utifrån befintliga förhållande behöver ventilation inte 
vara avstängningsbar. Men vid utbyggnad av spårområdet, där utbyggnad bedömts ta 
15 m av park i anspråk och skyddsavstånd minskar till ca 60 m från spårmitt ska hus 
närmast järnväg (inom 70 m) kunna stänga av ventilation i händelse av olycka. Därför 
anges detta på plankarta.  
Kristianstadsvägen ingår i område där det råder förbud mot transport av farlig gods 
enligt ”Hässleholm - Rekommenderade färdvägar för tunga transporter och av farligt 
gods”. 
Vibrationer från järnvägen kan minska genom stabiliserad bankropp med dämpning 
som uppnås vid nybyggnad eller en generellt väl underhåller järnväg. Tyrens har 
utfört vibrationsutredning (2021-09-15) där slutsatsen är att riktvärden för vibrationer 
om 0,4 mm/s innehålls. Detta gällde för konstruktion av bjälklag i betong. Därav 
anges en planbestämmelse att bjälklag ska vara i betong närmast järnvägen i enlighet 
med utredningens slutsats. 

Elektromagnetisk strålning
Runt järnvägen, som är elektrifierad, uppstår elektromagnetiska fält. Fälten är 
starkast närmast järnvägen och avtar snabbt med avståndet. Elektromagnetiska fält 
skapas runt kontaktledningarna när tåg passerar. Elektriciteten överförs till loket 
via kontaktledningen cirka fem och en halv meter ovanför rälsen. Magnetfältet från 
kontaktledningen är svagt när det inte är något tåg i närheten, men ökar när tåget 
passerar. Den föreslagna bebyggelsen ligger på ett sådant avstånd att nivåerna för 
elektromagnetiskt strålning från järnvägen inte innebär någon ökad risk att utsättas 
för förhöjda nivåer. 

Natur- och kulturmiljö
Paradiset och Doktorns backe är idag viktiga som parkområde i Hässleholm och 
utgör en grön lunga i staden. Park- och naturmarken används för rekreation i form 
av vila, lek och motion. De gröna platserna i en stad är viktiga att värna om. De 
bidrar till ökad trivsel för medborgarna, men även till en ökad biologisk mångfald 
som gynnar djur och växtliv.  

Beskrivningen av de kulturhistoriska värdena inom planområdet är beskrivna i en 
rapport framtagen av Regionmuseet i Kristianstad, 2016. Enligt rapporten består  
området som kallas för ”Paradiset” av flera sammanlänkade delområden. Förvanskas 
ett element kan de övriga förlora sin förankring i området och deras gemensamma 
historia bli otydlig. Eftersom delar av området redan har exploaterats med bostadshus 
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(längs med Folke Zettervalls gata) är området känsligt för större förändringar. 
Det är viktigt att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena vid en eventuell 
omgestaltning eller exploatering för att områdets karaktär och historia inte skall 
förvanskas. I planförslaget läggs vikt vid att det ska finnas tydliga visuella samband 
mellan de olika platserna och att den bebyggda miljön upplevs i ett sammanhang. 
Av denna anledning föreslås den  befintliga parkmarken mellan järnvägsbostäderna 
och ”Kärringträtan” förbli obebyggd. Det finns en viktig siktlinje bevarad 
mot SJs boställeshus från den inre parken, eller från Boställeshuset mot gamla 
tegelbyggnaderna och ”Kärringträtan”. Det är viktigt att det både finns en fysik 
och en visuell koppling mellan de olika delarna av grönstrukturen i ”Paradiset” 
och de kulturbärande byggnaderna. Den gamla utformningen av parken utanför 
järnvägsbostället kan lyftas fram genom att återskapa den tidigare strukturen med 
slingrande planteringar och gångar. För att få en koppling även till doktorsbostället 
på den andra sidan av järnvägen kan bullerskyddet vara genomsiktligt på denna 
sträcka. Den nya bebyggelsen behöver också förhålla sig i skala till den befintliga 
för att den inte ska upplevas som dominerande. Samtidigt måste detta ställas emot 
att exploateringsgraden måste vara tillräckligt hög för att motivera byggnationen i 
parkmark.

Ekosystemtjänster
Det finns värden kopplade till olika funktioner hos grönska, från ekologiska till 
sociala och även ekonomiska värden i form av ekosystemtjänster. Genom att värdera 
ekosystemtjänster synliggör vi hur människans välbefinnande och välfärd är helt 
beroende av fungerande natur. Många värden reflekteras inte i marknadspriser vilket 
leder till att vi sällan beräknar värdena när vi fattar beslut. Till exempel kan den kyl-
effekt som vegetation har på omgivande luft inte köpas eller säljas på en marknad. 
När vi inte ser ekosystemens tjänster riskerar vi att omedvetet påverka dem negativt 
-till den dag då vi märker att tjänsterna störs eller uteblir.
I en framtid med mer och mer förtätning inne i städerna får de gemensamma par-
kerna ännu större betydelse för de människor som bor inne i staden. När somrarna 
blir varmare och värmeböljor mer frekventa fyller skuggande träd en viktig funktion. 
Sverige har inte haft samma tradition av att plantera träd för skuggning som i 
många sydligare europeiska länder. Då antalet fall av hudcancer ökar är det viktigt 
att även vi i Sverige planerar för skugga. Skuggan som växter ger kan dessutom 
vara mindre kompakt än skuggan av en byggnad, beroende på bladform och täthet 
i växt-sättet hos träden. Det går alltså att göra den mer anpassad efter vilken effekt 
som eftersträvas. När blad träffas av solstrålarna avdunstar vatten från bladet vilket 
indirekt bidrar till att luften kyls av. Särskilt för barn och äldre människor är det 
viktigt att det finns svala platser i det offentliga rummet.

Träd skapar ekosystemtjänster, exempelvis i form av bullerdämpning, insynsskydd, de 
för-dröjer regnvatten, de renar luften, de hyser olika växt- och djurarter som bidrar 
till en attraktivare livsmiljö, de förbättrar hälsa bara genom att vara gröna, de kan öka 
attraktiviteten på närliggande bostäder etc. De bidrar överhuvudtaget till förbättrad 
hälsa genom att vi rör oss mer i gröna miljöer. 
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Sociala konsekvenser
Den mark som idag fungerar som parkmark har sociala värden eftersom platsen 
används som rekreationsområde för de som bor i närheten. Till exempel används den 
för lek, motion, promenader och  rastning av hundar. Området är en lämplig plats 
för vardagsrekreation då det ligger i direkt anslutning till omkringliggande bostäder. 
Det är viktigt att genomförandet av detaljplanen inte försämrar dessa funktioner och 
att förändringen innebär att det också tillförs kvalitéer och att den parkmark som blir 
kvar får ökade värden. 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att staden möjliggör för fysisk aktivitet och 
aktiva transporter. Bostadsnära natur och ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät är 
viktiga faktorer för att fler ska ut och röra på sig. Forskning visar att tillgången till 
bostadsnära natur bidrar till att fler människor besöker den men också att människor 
blir mer benägna att ta sig till andra grönområden. Den bostadsnära naturen kan bli 
”inkörsporten” till att även upptäcka andra grönområden. Det finns även samband 
mellan hälsa och socioekonomisk bakgrund. För att öka jämställdheten i samhället 
är det viktigt att så många människor som möjligt får goda förutsättningar att ha en 
hälsosam livsstil i sin vardag. 

Även om det är en tillgång att det finns ett flertal växter kvar från tiden då platsen 
användes som växtdepå har det emellertid på vissa ställen blivit vildvuxna skogar 
av sly som försvårar tillgängligheten. En annan aspekt av detta är också att det kan 
kännas mer otryggt att vistas där när det är mörkt. För att öka tryggheten på platsen 
är det viktigt att den är synlig från omkringliggande byggnader och att det rör sig fler 
människor i området. 

Ut mot parken möjliggörs vårdcentral och lokaler samt bostadsbebyggelse. Entréer 
ska orienteras ut mot parken för att skapa liv och rörelse vilket kan bidra till en 
ökad trygghetskänsla under kvällstid. Risken finns att det inte blir någon utåtriktad 
aktivitet och då nås inte heller någon ökad upplevelse av trygghet. Det kan med 
fördel förläggas en mötesplats i någon av marklokalerna till exempel språkcafé, 
ungdomsverksamhet, babycafé eller senioraktiviteter. 

Multihuset planläggs för lokaler i bottenplan ut mot Kristianstadsvägen. Lokalerna 
bidrar till en utåtriktad verksamhet för de som passerar utanför och ökar tryggheten i 
staden. Saknas ett aktivt bottenplan kan det få negativa sociala konsekvenser.

Parkerna behöver även fortsättningsvis vara platser för möten och avkoppling. Stor 
vikt kommer att behöva läggas vid utformningen och olika kvalitetshöjande åtgärder.
En förbättring av gång- och cykelbanan mot Stattena och upp mot järnvägsgatan 
underlättar för transporter med cykel. Bättre belysning som sträcker sig utmed hela 
stråket ökar användbarheten och upplevelsen av trygghet.

Undergången under järnvägen i planområdets södra del har idag god sikt på sidorna 
och passagen är relativt kort. Vissa delar av stråket vidare upp i staden kan upplevas 
otryggt pga dålig belysning och avsaknaden av andra människor.
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Alternativa lokaliseringar
I ett planområde finns det oftast mer än ett sätt att uppföra en ny bebyggelsestruktur. 
Valet av placeringen av de föreslagna funktionerna grundar sig på olika ställnings-
taganden. Den nya övergripande strukturen behöver förhålla sig till befintliga 
om-givande strukturer och komplettera dessa, till exempel Edelsvärds rutnätsstad. 
Området ligger mycket centralt och har goda kopplingar till Hässleholm C. Området 
utgörs också av parkmark. Ett avvägande behöver därför göras mellan intresset att 
skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen kontra intresset att inte ta i anspråk centralt 
belägen parkmark för bebyggelse. 
Paradisområdet utgör med sin bebyggelse och sina parkytor en kulturmiljö 
med betydelse som historiebärande element för att förstå Hässleholms roll som 
järnvägsknutpunkt. Sambandet och den visuella kopplingen mellan byggnaderna 
innebär att det på något sätt bör gå att uppleva dem samtidigt. Av denna anledning 
finns det siktlinjer och en öppenhet i det inre området, men vikt har också lagts vid 
att siktlinjen mot Järnvägsgatan mot boställeshuset inte bryts. Det samma gäller 
siktlinjerna mot Paradiset från Vattugatan och Frykholmsgatan. Järnvägsbostäderna 
kan upplevas även från Folke Zettervalls gata. 
Den skålformade ytan mellan de båda järnvägsbostäderna och ”Kärringträtan” är en 
yta som har naturligt bra förutsättningar att fungera som en översvämningsyta vid 
kraftiga skyfall där vattnet inte hinner rinna undan i ledningarna, samt för att avlasta 
ledningsnätet. I anslutning till denna yta växer stora lönnar. Det innebär att marken 
är känslig för utfyllnad om samma funktion ska kunna finnas kvar och om träden ska 
kunna överleva. Att lämna ytan obebyggd bidrar också till möjligheter att uppleva 
kulturmiljö på ett samlat sätt genom flera sammanlänkade siktlinjer.
Placeringen av parkeringshuset behöver ha god koppling till Kristianstadsvägen för 
att undvika onödig trafik i området. Då finns det två möjliga placeringar, antingen 
där den föreslås idag (på nuvarande parkering till Vänhemsvårdcentral) eller i hörnet 
vid korsningen Kristianstadsgatan/Östergatan. I planförslaget har placeringen vid 
Vänhem valts, då parkeringar där även kommer centrum till nytta. Ett parkeringshus 
vid kvarter 5 skulle också innebära att de stora lönnarna inom detta område inte 
skulle kunna bevaras, samt att siktlinjen mot Paradiset från Första och Andra 
Avenyen skulle bli igenbyggd samt att byggnadens volym är svår att anpassa till 
kulturmiljön.

Befolkning och service 
Planområdet ligger på gångavstånd till järnvägsstationen (inom 500 meter) samt 
i direkt närhet av centrala Hässleholms service utbud. Sjukhus, apotek, bibliotek 
och kulturhus ligger inom en kilometer. I centrum finns också många butiker, 
restauranger och caféer. I direkt anslutning till planområdet finns en förskola i privat 
regi inne i ett bostadsområde vid Backgatan.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till planområdet är god då den ligger centralt och med direkt 
anslutning till Kristianstadsvägen, som är en av huvudvägarna i staden. Närheten 
till Hässleholms centralstation och resecentrum möjliggör för resor till många olika 
destinationer.
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Entréer kommer att vara tillgängliga med bil för de som har särskilda behov och 
vara reserverade för detta. In- och utgångar ska vara tillgänglighetsanpassade. Nivå-
skillnader ska undvikas i utformningen av gång- och cykelvägar och hur de angör till 
omkringliggande struktur för att inte försvåra för rullatorer eller rörelsehindrade.

Vårdcentralen kommer att vara tillgänglig för angöring utanför entrén i bottenplan. 
Möjlighet till ambulansintag, av- och på-stigning samt besöksparkering finns vid 
kvarter 3 utifrån gatans bredd och prickad mark längs södra delen av byggrätten.

Samråd med Räddningstjänsten ska alltid ske om Räddningstjänstens stegutrustning 
eller höjdfordon antas fungera som alternativ utrymningsväg. Byggherre har ansvaret 
att samråda med Räddningstjänsten för att säkerställa utrymningssäkerheten i 
ett bygglovsskede. Ska utrymning ske med hjälp av Räddningstjänstens bärbara 
stegutrustning får inte fönstrets karmunderstycke vara mer än 11 meter från mark. 
Gångavstånd från gata eller räddningsväg till fasad ska inte överstiga 50 meter. Om 
tillgängligheten inte kan säkerställas, till exempel p.g.a. trädplantering på gata eller 
att stegutrymning inte är möjlig p.g.a. att direkt tillgång till fasad inte finns, krävs 
att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan Räddningstjänstens medverkan. 
Det innebär att trapphusen skall uppfylla lägst klass Tr2, alternativt att ytterligare en 
oberoende utrymningsväg skall anordnas. Tillgängligheten för Räddningstjänsten 
säkerställs slutligt i bygglovskedet

Trygghet
Publik verksamhet i bottenplan kan bidra till att platsen känns tryggare att vistas på. 
Det samma gäller om det finns fönster som vetter mot de offentliga platserna. Över-
blickbarhet och tillräcklig belysning är också faktorer som inverkar på upplevelsen 
av trygghet. Det är viktigt att undvika ”mörka hål” där gatubelysning saknas eller 
är trasig. Vid en omgestaltning av parken föreslås att arbeta med ljussättning, 
dels av fasaden av det gamla bostället, men också genom att belysa trädstammar 
och olika vattenelement. Förutom den rent dekorativa belysningen behövs god 
funktionsbelysning utmed gång- och cykelstråket och på lokalgatorna. Det behöver 
också finnas en god sikt och belysning vid gång- och cykeltunneln för att det ska 
vara möjligt att få en överblick och god uppsikt. Det är också en fördel om det finns 
möjlighet för de boende att ha en viss uppsikt över platsen, vilket innebär att det inte 
bör planteras en kompakt vegetation mellan bostäderna och tunneln.

Barnperspektiv
I  parken möjliggörs för en ny lekplats. Denna tillsamman med ett bullerskydd utmed 
järnvägen kan göra att området blir mer attraktivt för barn. Det behöver finnas 
skogar och lite vildare platser att leka på där barn kan använda sin egen fantasi. Det 
är bra om både barn och föräldrar tycker om att vistas på platsen så att det finns 
något för olika åldrar. Skogen på Doktorns backe lämpar sig väl för spontanlek och 
egna äventyr. Lekplatsen kan rikta sig till yngre och mellanstora barn, den kan gärna 
gränsa till skogsdungen på Doktorns Backe. Lekplatsen får gärna ha ett tema som 
knyter an till platsen, till exempel natur- och vattentema.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Se avsnittet under Genomförande, fastighetskonsekvenser.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 
med utökat förfarande. Planen skickas ut på samråd och granskning för att ge 
möjlighet att påverka planförslaget innan antagande i kommunfullmäktige.

Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att det finns synnerliga skäl. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla men kan ändras 
eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad
byggrätt).

Huvudmannaskap/ansvarsfördelning
• Kommunen är huvudman för allmänna platser (gata, torg och park) och ansvarar 

för anläggning och iordningställande samt för drift och underhåll.  
• Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark. 
• Hässleholms Miljö AB är huvudman för VA-verksamheten för de allmänna 

ledningarna.
• Hässleholm Miljö AB är huvudman för renhållning och avfallshantering samt för 

fjärrvärmenätet i Hässleholms stad.
• E.ON Sverige AB är huvudman för eldistributionsnätet inom planområdet.

Avtal
Kommunen äger majoriteten av marken och därför kommer inget exploateringsavtal 
att upprättas. I den mån det finns en privat markägare . I den mån privat markägare 
får nytta i form av ny eller utökad byggrätt behöver avtal upprättas om fördelning 
av kostnaden för framtagande av detaljplanen. Tekniska förvaltningen svarar för 
framtagande av avtal om kostnadsfördelning. Kommer sådant avtal inte till stånd med 
någon viss fastighetsägare ska planavgift tas ut i bygglovsskedet. Mellan Trafikverket 
och kommunen kommer ett avtal upprättas för att reglera beröringspunkter i 
förhållande till järnvägen, främst avseende bullerskärmen och markreglering. I fråga 
om försäljning av kommunal mark för bebyggelse svarar Tekniska förvaltningen 
för detta t.ex. genom markanvisningstävling. Det exakta förfarandet bestäms efter 
antagen detaljplan.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsplan
Inom planområdet finns ingen gällande fastighetsplan och det föreligger inget behov 
av att upprätta fastighetsindelningsbestämmelser. Tomtindelning fastställd 1924-06-
27 finns. Den ska avregistreras för delen kvarteret Vänhem och Doktorn 1.  

► 
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Fastighetsbildning och övriga förrättningar
För detaljplanens genomförande krävs fastighetsregleringar. Fastighetsägaren ansöker 
om fastighetsreglering hos Lantmäterimyndigheten. Om kvartersmark styckas av 
krävs fastighetsbildning som bekostas av exploatören. Ledningar inom kvartersmark 
ska lämpligen tryggas genom servitut eller ledningsrätt, om det finns några. Vid 
användningen allmän plats har kommunen rätt att lösa fastigheter eller del av 
fastigheter som omfattas enligt taxa.  Nödvändiga gemensamhetsanläggningar och 
servitut ska bildas i samband med lantmäteriförrättning. 

Fastighetskonsekvenser 
Nedan redovisas möjliga konsekvenser av planförslaget på fastighetsnivå:

Förslag till fastighetsbildningar och övriga förrättningar
Se även förklarande bild på sidan 37.

Nr Från fastighet Till fastighet Kommentar

1 Hässleholm 87:50 Hässleholm 87:6 Fastigheten har tidigare inrymt en kiosk men ska nu ingå i 
Eckernfördeparken och kan därför föras över till Hässleholm 
87:6

2 Hässleholm 87:6
Doktorn 1

Ny fastighet Ny fastighet bildas, denna ska följa användningsgränsen för 
bostad/centrum i den nya detaljplanen.

3 Hässleholm 87:6
Doktorn 1

Nya 3D fastigheter Ny fastighet bildas för ändamålet parkering i plan 1-3 (och 
ev källarplan). Fastighet för centrumändamål bildas i botten-
plan. På parkeringshusets tak bildas en fastighet (eller flera) 
med ändamålet bostad som gäller i plan 4-6. Fastighetsplan 
från 19240627 akt 1183K-B4 upphävs.

4 Hässleholm 87:38 Ny fastighet Ny fastighet bildas för kvartersmark

5 Hässleholm 87:38 Ny fastighet Ny fastighet bildas för kvartersmark

6 Hässleholm 87:49 Ny fastighet Mark förs över till annan fastighet för att möjliggöra för en 
gång- och cykelbana. 

7 Hässleholm 87:38 Hässleholm 87:49 Mark som kan föras över till befintlig intilliggande fastighet

8 Hässleholm 87:38 Ny fastighet Ny fastighet bildas

9 Hässleholm 87:40 Hässleholm 87:38 Den norra delen av fastigheten som planläggs för park.

10 Hässleholm 87:39 Hässleholm 87:38 Den norra delen av fastigheten som planläggs för park.

11 Hässleholm 87:38 Hässleholm 87:39 Mark som kan överföras till fastighet eftersom den får 
samma markanvändning

12 Hässleholm 87:38 Ny fastighet E-området kan utgöra en egen fastighet som följer avgräns-
ning i den nya detaljplanen

13 Hässleholm 87:39 Hässleholm 87:39 Reglering som innebär att fastigheten minskar i storlek. Ny 
fastighetsgräns går mellan befintlig gångväg och parkom-
rådet för att avgränsning mellan kvartersmark och allmän 
platsmark ska vara tydlig. 

14 Hässleholm 87:40 Hässleholm 87:40 Reglering som innebär att fastigheten minskar i storlek. Ny 
fastighetsgräns går mellan befintlig gångväg och parkom-
rådet för att avgränsning mellan kvartersmark och allmän 
platsmark ska vara tydlig. 

15 Hässleholm 87:24 Hässleholm 87:38 Möjlig reglering, överföring av den smala remsan av Häss-
leholm 87:24 till Hässleholm 87:38 utmed Stattenavägen 
(fortsätter även utanför planområdet)
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16 Hässleholm 88:39 Hässleholm 88:33 Möjlig reglering av kommunal mark till Trafikverkets fastig-
het där järnvägsändamål ersätter naturmark.

17 Hässleholm 87:38 Hässleholm 88:33 Del av kommunal fastighet överförs till Trafikverkets fastig-
het för att rådande säkerhetsavstånd från spårinfrastruktur 
ska uppnås. För att Trafikverkets fastighet ska kunna 
underhållas behöver servitut bildas över parkmark (belastar 
87:38).

Servitut
• Officialservitut 1293K-07/8981 med ändamålet trädsäkring utmed järnvägen 

(cirka 13-15 meter brett) påverkas inte av detaljplanen. Uppförande av bullerskydd 
ska ske i samråd med Trafikverket och uppföras enligt deras föreskrifter.

• Officialservitutet 1293K-04/4661 med ändamålet väg för infart till Hässleholm 
87:49 från Folke Zettervals gata tas bort då fastigheten kommer att få direktutfart 
till ny lokalgata.

• Officialservitut 1183-5181 med ändamål väg tas bort då det ligger på lokalgata 
(Folke Zettervalls gata)

• Nytt servitut för att möjliggöra underhåll av Trafikverkets anläggning. Syftet med 
nytt servitut är att säkerställa en serviceväg för servicefordon över allmän plats, 
park fram till fordonsport i bullerskärm.

• Nödvändiga gemensamhetsanläggningar och servitut får upprättas till multihus.  

Ekonomiska frågor
Kostnads- och intäktsfördelning
Kostnader
• Upprättandet av detaljplanen och till denna tillhörande utredningar bekostas av 

Hässleholms kommun.
• Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exploatering, 

exempelvis flytt av ledningar/anläggningar,  anslutningsavgifter, bygglovavgifter 
och eventuella utredningar.

• Kommunen är huvudman för allmänna platser och bekostar anläggande och 
skötseln av nya lokalgator, gång- och cykelväg samt iordningsställande och skötsel 
av parkmark.

• Kommunen bekostar bullerskydd utmed parken, kostnad regleras i separata avtal. 
• Sanering av förorenad mark bekostas av markägaren Hässleholms kommun. 

Intäkter
• Kommunens intäkter består av försäljning av mark med nya byggrätter, 

nybyggnadskarta, bygglov, bygganmälan och husutsättning.
• Uthyrning av parkeringsplatser och parkeringsköp i parkeringshuset.
• Planavtal har inte tecknats med Hässleholm 87:49. Fastighetsägaren ska därför 

betala en planavgift, om en ny ansökan om bygglov görs, för all ny och befintlig 
byggrätt i bygglovsskedet. Planavgift gäller enligt plan- och bygglovtaxa för det år 
som ansökan om bygglov görs. 
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Tekniska frågor
En fördjupad geoteknisk undersökning har genomförts för att få en säkrare bild över 
föroreningarnas utbredning och hur dessa kan avhjälpas. Denna ligger som underlag 
för vidare sanering. Bullerskyddet inom planen ska ha port för servicefordon 
integrerat i bullerskyddet. 

Bullerskärm utmed järnväg
Utformning av bullerskärm utmed järnväg ska utformas enligt gällande standard 
och i samråd med Trafikverket. I bullerskärmen ska en fordonsport finnas som 
säkerställer Trafikverkets åtkomst till järnvägsanläggningen för service och underhåll. 
Utformning av fordonsport görs i samråd med Trafikverket. 

Förutsättningar
Bakgrund
Delar av planområdet saknar idag detaljplan. Området var i SJs ägor i cirka 100 år. 
Paradiset är av denna anledning utelämnat från flera av de större stadsplanerna, även 
om det fanns med i en plan från 1923 där det föreslås en utbyggnad av rutnätsstaden 
även öster söder om Tredje Avenyen.
Under slutet av 1980-talet och början på 1990-talet pågick ett intensivt planarbete 
för att se hur platsen skulle kunna bebyggas. En tävling utlystes och flera förslag 
på bebyggelsestruktur lämnades in. Inget av innehållet i dessa förslag har blivit 
realiserade eller föranlett någon detaljplan. Undantaget är den bebyggelse som 
möjliggjordes i ”Detaljplan för del av paradiset och Doktorns backe”, laga kraft 
2000-04-06, men denna omfattar inte området över järnvägsbostället eller resterande 
parkmark. I och med detaljplanen bebyggdes delar av Doktorns backe med 
flerbostadshusen söder om  Folke Zettervalls gata. 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 februari 2013 att ge byggnads-
nämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Hässleholm 
87:38.  
Byggnadsnämnden beslutade den 9 april 2013 att ge stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta ett förslag till program för detaljplan.
Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om ändring av 
detaljplanen för kvarteret Doktorn 1 m fl. Stadsbyggnadskontoret föreslog att arbetet 
med att ta fram detaljplaner för del av fastigheten Hässleholm 87:38 och Doktorn 1 
m fl prövas samlat.
Byggnadsnämnden beslutade den 14 april 2015 att ge stadsbyggnadskontoret i upp-
drag att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner 
inom fastigheterna Hässleholm 87:38 och Doktorn 1 m fl. Utökat planförfarande ska 
tillämpas.
Byggnadsnämnden avskriver uppdraget om program för Hässleholm 87:38 den 8 
september 2015 (§123) eftersom det gavs ett nytt uppdrag den 14 april 2015.
Byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 (§160) att förslag till detaljplan 
fick samrådas med berörda. Den 27 januari 2021 (§6) beslutade Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att reviderat förslag fick ställas ut på granskning.

► 
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I den nya (laga kraft 2020) fördjupningen av översiktsplanen för Hässleholm stad 
2030, föreslås planområdet som cityhandel, park och blandad stadsbebyggelse. Den 
fördjupade översiktsplanen är vidare ett planeringsunderlag där markområden prövas 
mot riksintressen. Detta planeringsunderlag är förenligt med aktuellt planförslag.  

Grönplan
Arbete pågår med att ta fram en ny grönplan för Hässleholm stad. Tidigare Grönplan 
(antagen 2002 av Kommunfullmäktige) över Hässleholms stad anger Doktorns backe 
som ett värdefullt punktobjekt (klass 2). Parkdelen utanför boställeshuset är klassad 
som klass 4, och naturremsan  utmed järnvägen och Doktorns backe som klass 4. 
De senare är också markerade som stadsdelspark/stadspark. Kopplingen under 
järnvägen via Stattenavägen i öst-västlig riktning är utpekad som befintligt grön- och 
cykelstråk. Östergatan föreslås bli ett nytt grönstråk. Eckernfördeparken (i dess 
dåvarande omfattning) är markerad som grannskapspark.

Detaljplaner
Planområdet omfattas av elva olika detaljplaner. Nedan redovisas planerna områdes-
vis. I texten beskrivs vilka detaljplaner som kommer att ersättas av den nya detalj-
planen och i vilken omfattning.

För att skapa en bättre överblick angående vilka planer som gäller var har planom-
rådet delats upp i ”den norra delen” och ”den södra delen”. De planer som lig-
ger i den norra delen är de som ligger norr om Kristianstadsvägen (inklusive 
Kristianstadsvägen). De planer som ligger söder om Kristianstadsvägen ligger i den 
södra delen. 

De gällande detaljplanerna redovisas i kronologisk ordning, med den senaste först. De 
planer som är av mindre omfattning visas inte i bild. Eftersom planerna har tillkommit 
under många olika decennium har de allt eftersom ersatts och överlappat varandra. 
Det innebär att vissa planer har en väldigt liten yta som fortfarande gäller. Där det är 
möjligt kommer den nya plankartan att ersätta de gamla för att undvika att små rester 
av en gammal plan blir kvar.

Södra delen: Paradiset, Doktorns backe, Järnvägsbostäderna
Den västra delen av planområdet utmed Kristianstadsvägen och järnvägen saknar 
detaljplan. Inom resterande del av området finns fyra gällande detaljplaner:

Cityhandel 

■ Befintlig blandad !itadsbebyi:gelse 

■ Parker 
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Kartan visar var de olika detaljplanerna är lokaliserade i planområdets södra del. Den svarta streckade linjen visar avgränsningen 

för den nya detaljplanen.

1.) Detaljplan för del av Paradiset och Doktorns backe, laga kraft 2000-04-06 (aktbeteckning 
1293K-P00/11). Planen anger bostadsändamål, centrumändamål, natur och park. 
De två järnvägsbostäderna skyddas mot förvanskning. Endast kvartersmarken för 
bostadsändamål (gulfärgat område) omfattas inte av planförslaget, resten av planen 
kommer att upphävas och ingå i den nya detaljplanen.

1

2

3

4

1
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2.) Detaljplan för GC-tunnel Stattenavägen - Kommendörsgatan, laga kraft 1995-03-15 
(aktbeteckning 1183-P95/0214). Planen omfattar ändamålet natur och gång och 
cykelpassage. Planområdet öster om järnvägen upphör att gälla med den nya 
detaljplanen.

3.) Ändring av detaljplan för del av Stattena, laga kraft 1972-03-15 (aktbeteckning 11-
HLM-476/72) Den del som omfattas av den nya detaljplanen är Backgatan och dess 
anslutning till Östergatan. Planens utformning överensstämmer inte helt med gatans 
verkliga placering.
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4.) Ändring av stadsplanen för del av Hässleholms stad, huvudsakligen utgörande område tillhörigt 
Statens järnvägars änke- och pupillkassa, laga kraft 1926-08-06 (aktbeteckning 1183K-
A11). Detaljplanen upphör i sin helhet med den nya planen. 

Norra delen: Doktorn 1 (Vänhems vårdcentral, Eckernfördeparken samt 
Frykholmsgatan och Godtemplaregatan, Kristianstadsvägen)
Inom den norra delen av planområdet omfattas sex detaljplaner. 

Ovan visas var de olika detaljplanerna är lokaliserade i den norra delen av planområdet. Avgränsningen för den nya detaljplanen är 

markerad med svart streckad linje.

5.) Detaljplan för Hässleholm 87:6, Frykholmskiosken, laga kraft 2010-01-19 (aktbeteckning 
1293K-P10/321). Planen anger ändamålet handel i en våning och skydd av träd. 
Genomförande tiden har gått ut. Detaljplanen ersätts i sin helhet av det nya 
planförslaget.

6.) Detaljplan för del av Kv Timmermannen mm, laga kraft 1990-12-13 (aktbeteckning 1183-
P90/0215/4). Den del av planområdet som omfattas av planförslaget anger ändamålet 
park,  parkering och lokalgata. Den del av detaljplanen som omfattar Frykholmsgatan 
och området öster om denna gata kommer att ersättas av planförslaget.

5
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7.) Ändring av stadsplan för del av stadsdelen Centrum Kv Vänhem, laga kraft 1978-08-21 
(aktbeteckning 11-HLM-701/78). Detaljplanen omfattar Kvarter Doktorn 1 samt 
parkeringsplatsen ut mot Kristianstadsvägen. Detaljplanen anger för dessa områden 
allmänt ändamål (A, beteckning som inte längre används) samt Trafik, parkering. Den 
övre delen av planområdet kommer att fortsätta att gälla, då den ligger utanför det 
aktuella planförslaget.

8.) Ändrad stadsplan för Tredje Avenyen mm, laga kraft 1964-03-04 (Aktbeteckning 1183K-
A89). Detaljplanen anger allmänplats gata för Kristianstadsvägen och Tredje Avenyn 
som löper parallellt med denna. Ingen ändring av ändamålet föreslås i planförslaget.

9.) Ändring av stadsplan för Kv 40 Vänhem och 42 Badaren, laga kraft 1957-07-11 (aktbeteckning 
1183K-A55. Detaljplanen anger ändamålet allmänplats, gata. Den del som omfattar 
Godtemplaregatan ersätts av planförslaget. Den gamla detaljplanen kommer att 
fortsätta att gälla som förut för del av Östergatan och Kvarter Badaren.

10.) Ändring av stadsplan för Hässleholm stad, laga kraft 1948-09-10 (aktbeteckning 1183K-
A33). Planen anger allmänplatsmark, gata, för Frykholmsgatan och Godtemplaregatan. 
Planen ersätts i dessa delar med den nya detaljplanen. 

Kommunala planeringsunderlag
Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad antogs 2018 och vann laga kraft 
2020-01-20. Planförslaget strider inte mot gällande fördjupad översiktsplan. 
Övriga antagna strategier är grönstrategi, trafikstrategi, riktlinjer för bostadsförsörjning 
och VA-strategi. Pågående strategier är Naturvårdsstrategi och kulturmiljöstrategi. 
Övriga antagna planer är grönplan, trafikplan och bostad- & markförsörjningsplan. 

Riksintresse järnväg
Planområdet gränsar till riksintresse för järnväg och trafikeras av gods- och persontrafik. 
Nya järnvägsspår förväntas tillkomma mellan Lund-Hässleholm. Arbetsförslaget från 
Trafikverket (bild) anger utbyggnad i väster men planhandlingarna möjliggör för 
utbyggnad även om en alternativ dragning av spåret i öster blir aktuellt. Avståndet 
till järnvägen från planerad ny bebyggelse är ca 70 meter (77m från spårmitt) och 
befintlig park utgör en buffert däremellan. Bullerskyddet har 
en viss flexibilitet för placering. Tillgång till spårområdet och 
underhåll säkerställs med servitut och avtal mellan Trafikverket 
och Hässleholms kommun. När järnvägen väl etableras 
kommer järnvägsplan ersätta del av detaljplan. Inga byggrätter 
i plankartan förhindrar detta. Genomförd riskutredning har 
tagit höjd för ev. utbyggnad i öster och plankartan har författats 
så att utökade järnvägsspår inte resulterar i fara för människors 
hälsa och säkerhet.  Planförslaget har vidare utgått från den 
fördjupade översiktsplanen (laga kraft 2020) där markanspråket 
översiktligt prövats mot riksintresset och redogörs under kap 
Översiktliga planer  (s. 39). Utifrån ovan nämnda förutsättningar 
och den gällande funktionsbeskrivningen för aktuellt 
riksintresse bedöms inte riksintresset påverkas negativt av 
planförslaget.
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Historik
Byggandet av stambanan medförde stora förändringar i landet. För att återställa de 
förändringar som järnvägen och tågstationerna orsakade i landskapet, bildade SJ en 
egen trädgårdsverksamhet med sk växtdepåer. Dessa plantskolor skulle förse Sveriges 
järnvägar och stationer med växter. Området, som kallas för ”Paradiset”, hyste både 
planteringar och bostäder för järnvägsarbetare. Redan 1877 flyttade de första arbetarna 
in i ”Paradiset”. På 1880-talet flyttades, enligt uppgift, en byggnad från Älmhult till 
”Paradiset”. Byggnaden placerades längs med Kristianstadgatan och hyste lägenheter 
för järnvägsarbetarna. Huset har i folkmun fått namnet ”Kärringträtan”. På 1920-talet 
byggdes tre flerfamiljshus, ett strax öster om ”Kärringträtan” och två söder om. Det 
östra huset, bredvid ”Kärringträtan”, kallades för ”Gubbsämjan” Huset revs dock 
i mitten av 1980-talet då Kristianstadvägen breddades. Namnen är ett intressant 
tidsdokument om värderingar kring vilka drag som tillskrivs kvinnor jämfört med män. 
De andra två flerfamiljshusen var i SJ:s ägor ända fram tills 1983 då de såldes. Idag hyser 
samtliga byggnader i området lägenheter och föreningslokaler/verksamhetslokaler.
Kvarteret Vänhem ligger i planområdets norra del. Kvarteret är avskilt från Paradiset. 
Tidigare benämndes hela kvarteret Vänhem. Idag finns ett annat kvartersnamn, 
Doktorn 1, där vårdcentralen ligger idag. Kvarteret var ursprungligen bebyggt med en 
småskalig bebyggelse som låg spridd över hela kvarteret. Ingen av den ursprungliga 
bebyggelsen finns kvar idag. Tidigare låg här Ekstrandskagården, byggd på 1880-talet 
och riven 1982. Senare tillkom Eckernfördeparken, vars omfattning förändrats de 
senaste åren när området fått ytterligare bebyggelse. 

Topografi, landskap och vegetation 
Terrängen består av en relativt plan markyta i 
den norra delen av Paradiset och inom Vänhem. 
Markytan vid Doktorns backe är kuperad och 
utgör en höjd som är högre än de övriga delarna 
av planområdet. Inom Paradiset består markytan 
av gräs, samt av partier med buskar och träd. 
Området inom Vänhem består av i huvudsak 
av asfalterad yta, med undantag från en mindre 
remsa i den östra delen som är gräsbevuxen.
Utanför boställeshuset vid järnvägen finns 
en högstubbe med mulm. Mulm är viktig för 
förekomsten av sällsynta insekter. Stammen 
har hackspettsöppningar, som också kan 
fungera som boplats för andra fågelarter och 
fladdermöss.

En rödlistad art, vittåtel, som anges som sårbar (VU) antas växa i kanten av Backgatan 
vid vändplatsen. Det kan behövas hänsyn i skötseln för att hålla platsen något röjd 
för att undvika hög skuggande vegetation vilken skulle ha negativ inverkan på artens 
livsmiljö. Det finns flera bevarandevärda äldre träd, varav ett antal är skyddade i gällande 
detaljplaner. Det finns även fem stora lönnar i nordöstra delen av planområdet söder 
om Kristianstadsvägen. En av dessa har ett lägre skyddsvärde då den toppklippts och 
beskurits kraftigt i kronan. Ett annat av träden har skadad stam med ihåligt parti. 
Enligt bedömning av sakkunnig kan lönnen komma att behöva tas ner på sikt ur 

Bild tagen vid Doktorns backe
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säkerhetssynpunkt. Norr om järnvägsbostället, finns flera träd som är värda att spara, 
bland annat en flerstammig bok. Det finns även ytterligare en högstubbe vid husets 
östra gavel. Mellan järnvägsbostäderna och ”Kärringträtan” finns äldre äpple-, päron- 
och körsbärsträd. Dessa träd omfattas inte av detaljplan idag.
Söder om boställeshuset finns flera björkar i anslutning till en liten höjd. På Doktorns 
Backe finns ett antal flerstammiga bokar, och äldre träd samt några tallar. Karaktären 
utmed järnvägen är vild och ger ett något ovårdat intryck med sly och det saknas även 
en tydlig struktur.

Trafik 
Den södra delen av planområdet nås via Folke Zettervalls gata och Backgatan. Dessa 
är inte sammankopplade utan de båda vägarna slutar vid varsin vändplats. Vänhems 
vårdcentral nås via Godtemplaregatan och  Frykholmsgatan. Fastigheten Hässleholm 
87:49 nås via en grusväg, planlagd som gång- och cykelväg i gällande detaljplan. 
Boställeshuset vid järnvägen nås även denna via grusvägen.
Inom planområdet finns en grusad gång- och cykelväg som är sammanlänkad med 
infarterna till området men som inte ansluter direkt över Kristianstadsvägen till 
Järnvägsgatan. Delar av gång och cykelbanan är belyst och det saknas belysning på 
vissa partier. Gång- och cykelväg finns också utmed Östergatan och på båda sidor om 
Kristianstadsvägen.

Parkering sker i markplan och det finns gott om parkeringsplatser som inte används 
fullt ut i planområdet.

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger inom 500 meter från Hässleholm C och resecentrum. Härifrån 
går regiontåg och pendeltåg som trafikerar Södra stambanan, Skånebanan och Mar-
karydsbanan. Samtliga stadsbussar och regionbussar stannar utanför stationen vid 
resecentrum.
Idag finns det hållplats för stadsbuss utmed Östergatan vid Backgatan. För den norra 
delen av planområdet finns närmaste hållplats vid Fisktorget.

Service
Planområdet ligger centralt i Hässleholm och stadskärnan tillhandahåller kommersiell
och vardaglig service i form av bibliotek, vårdcentral, butiker, restauranger, hotell, 
caféer eller banker. Längs med framför allt Frykholmsgatan och Vattugatan (norr om 
Andra Avenyen) finns lokaler i bottenvåningen för olika typer av service. Tillgång 
till offentlig service finns i form av kulturhus cirka 200 meter norr om planområdet, 
Tekniska skolan ligger cirka 800 meter norr om planområdet. En mindre förskola finns 
i direkt anslutning till planområdet och vårdcentral finns inom planområdet.

Geoteknik
Tyréns har på uppdrag av Hässleholms kommun utfört en geoteknisk undersökning 
av markförhållandena inom planområdet. Enligt denna består jordlagren i huvudsak 
(från markytan och nedåt) av matjord (mullhaltiga jordar) eller fyllning bestående av 
mull, grus, sand kol och tegel följt av naturligt avsatta sediment bestående av sand 
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och silt samt i enstaka punkter av sandmorän eller material av sandmoränkaraktär. 
Matjordens och fyllningens mäktighet varierar från 0,1 till 1,5 meter. De underliggande 
naturligt avsatta sedimenten består i huvudsak av sand men växellagring med silt 
förekommer frekvent. Generellt föreligger inte bärighets- och sättningsproblematik 
inom området. Grundläggningsförhållandena är relativt okomplicerade. Siltjorden 
kan dock vara svårhanterad vid schakt till större djup och vattenöverskott. För schakt 
eller terrasser under grundvattenytan skall grundvattnet först avsänkas till 0,5 meter 
under färdig terrass. Hårdgjorda ytor kan utföras utan förstärkning under förutsättning 
att den organiska jorden först bortschaktas. När konstruktionernas utformning och 
placering är fastställd bör kompletterande undersökningar utföras för att bestämma 
dimensionerande parametrar på individuella objekt.

Bebyggelse, kulturmiljö och fornminnen
Fornminne
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Påträffas fornlämningar 
i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, 
genast avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Byggnader och kulturmiljöer
I detta avsnitt redogörs kortfattat för de byggnader och miljöer som beskrivs i rapporten  
”Paradiset”, Hässleholm,  Beskrivningen och kulturhistorisk värderingen som togs fram 2016 av 
Regionmuséet i Kristianstad. För en utförligare beskrivning hänvisas till rapporten. 
Byggnader/park  enligt bokstäver A, B, C, D, E, F enligt karta sida 6.

Byggnad A, ”bostället”    
Byggnaden uppfördes troligtvis under början av 1860-talet och kom att användas 
som bostad för anställda på SJ och föreståndare för plantskolan. Huset är byggt i 1½ 
våningar med ljusgula putsade fasader och vita knutar.  Huset, som är byggt vid samma 
tidpunkt som doktorsbostället väster om järnvägsspåret, är en av Hässleholms äldsta 
byggnader och bör därför bevaras. Det har ett samhällshistoriskt och socialhistoriskt 
värde och visar hur Hässleholm tidigare sett ut samt järnvägens betydelse för orten. 
Siktlinjen mot Järnvägsgatan är viktig att bevara. Den slätputsade fasaden i ljus kulör, 
de smäckra träfönstren med rundad överkant och entrédörren med överljus på den 
norra fasaden är viktiga karaktärsdrag att ta hänsyn till.

Byggnad A, Boställets framsida, åt norrrBilden till vänster visar boställeshuset  och dess trädgård 
sedd från järnvägsgatan, bilden är tagen 1901. Bildkälla 
okänd.
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Byggnad B, ”Kärringträtan”
Längs med Kristianstadvägen ligger byggnad B. Byggnaden, kallad ”Kärringträtan”  
är, enligt uppgift, ditflyttad från Älmhult på 1880-talet. En övervåning på byggnadens 
mittenparti skall ha tillkommit 1917 och inreddes då med lägenheter. 2005 genomgick 
byggnaden omfattande renoveringar till följd av eftersatt underhåll.  Byggnaden har 
1½ plan med ett högre mittparti. Byggnaden har idag ett modernt uttryck. Dess 
utformning och placering är dock viktig att bevara då den har kontinuitet på platsen. 
Den skapar, tillsammans med 1920-talshusen, en bostadsmiljö som berättar vad som 
tidigare funnits på platsen och varför, vilket ger den ett social och samhällshistoriskt 
värde.    

Byggnad  C och D ”järnvägsbostäderna” 
Byggnad C och D ligger på Folke Zettervalls gata, söder om ”Kärringträtan”, 
och uppfördes på 1920-talet tillsammans med en tredje byggnad (den idag rivna 
”Gubbsämjan” som låg bredvid ”Kärringträtan”). Husen byggdes som bostadshus 
åt de arbetare som tjänstgjorde på järnvägen.  Husen är uppförda i två våningar 
med fasader av brunrött tegel murat med 4-skiftigt munkförband som bildar ett 
sicksackmönster på fasaden.  
Byggnaderna har arkitektoniska värden genom den strama mönstermurade 
tegelfasaden i mörkt tegel med inskjutna entrévalv och framträdande trappor. 1920-
tals fönstren av trä med spröjs är viktiga detaljer liksom dörrarna och små detaljer 
som lampor och trappräcken. Källarnedgången är ett tydligt inslag på fasaden och 
bör bevaras.  Husen har även socialhistoriska värden då det visar på hur befolkningen 
bodde under 1920-talet. Byggnaderna är mycket välbevarade och håller därmed ett 
värde. I gällande detaljplan (Laga kraft 2000-04-06) är de båda byggnaderna skyddade 
från rivning och förvanskning.

Bilden till vänster visar ”Kärringträtan” och den ena 
gaveln på ett av tegelhusen. Mellan husen syns att marken 
används som trädgård till bostäderna. Bilden är tagen på 
1940-talet. (Källa ”Hässleholm 100 år”, AM Tryck 
2014)

Byggnaden idag ”Kärringträtan” sedd från 
Kristianstadvägen.

Byggnad D till vänster, byggnad C till höger.Entré med trädörrar, byggnad D.
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”Växtdepån” (E)
”Växtdepån” har en kontinuitet på platsen sedan 1870-talet och verksamheten pågick i 
närmare 100 år. SJ startade sin verksamhet 1876 och höll på fram till 1973 då den lades 
ner. De spår som finns kvar efter växtdepån utgörs av bland annat löv- och fruktträd, 
planteringar och odlingsbäddar som berättar om platsens tidigare funktion. Den 
berättar även om järnvägens framdragning, dess status och påverkan på landskapet. 
Hässleholms växtdepå var den sista av SJs växtdepåer som lades ner och är, trots stora 
förändringar, till viss del fortfarande synlig i landskapet. 

Norr om bostället, mot Kristianstadsvägen, är den tidigare välplanerade trädgården 
insådd med gräs. De tidigare grusgångarna som syns på äldre kartor och fotografier 
är idag borttagna. Någon enstaka upptrampad stig finns dock.  Det finns några större 
lövträd, bland annat lönn, bok och en hängbjörk. 

”Doktorns backe” (F)
I de södra delarna av ”Paradiset” ligger Doktorns backe. Namnet härstammar från 
1800-talet då området sägs ha använts som beteshage åt doktorns häst. Doktorn hade 
ett boställe, doktorsbostället, väster om ”Paradiset”, på andra sidan järnvägen och 
som fortfarande finns kvar idag och som uppfördes vid ungefär samma tidpunkt som 
boställeshuset (A). Backen är så pass igenväxt att det främst är möjligt att promenera på 
stigarna som finns. Ändå har backen ett kulturhistoriskt värde genom dess namn och 
kontinuitet på platsen. Trots att delar av backen bebyggts med bostäder och använts 
för odling av SJ, har området behållit sin karaktär som skogsdunge. Här finns exempel 
på mycket stora och gamla björkar som kan vittna om platsens tidigare uttryck.

Kartan ovan är från 1870-talet och visar utformningen och användningen av ”Paradiset” i SJs regi. Lägg särskilt 
märke till parkens utformning med slingrande gångar både norr om boställeshuset och söder ut.

--------··· 
______ ___..---- ------
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Sammanställning av de kulturhistoriska värdena
”Paradiset” har genom sin kontinuitet på platsen kulturhistoriska värden. Det är 
en viktig plats som innehar olika berättelser och värden. Här finns kopplingar till 
Hässleholms historia, människorna som bodde i staden, SJs inverkan på samhället, 
arbetarnas vardag och järnvägens påverkan på landskapet. Platsen visar tydligt 
Hässleholms ställning som järnvägsknutpunkt då det var en av få platser i landet där SJ 
anlade växtdepåer. Det finns en stark koppling mellan området och Hässleholm, bland 
annat genom stråket bostället - Järnvägsgatan och närheten till järnvägen, vilket ger 
”Paradiset” ett lokalhistoriskt värde.

De tre områdena, ”Doktorns backe”, bostadshusen och växtdepån bildar tillsammans en 
yta med stor variation i uttryck. Var för sig berättar de olika berättelser, men tillsammans 
bildas en helhetsberättelse och en förståelse för området och delområdenas koppling 
till varandra.   Byggnaderna som finns på platsen; bostället, 1920-tals arbetarbostäderna 
och ”Kärringträtan” är alla viktiga inslag i området. Även stråken inom området är 
viktiga att bevara för att förstå platsen. 

Stadsbyggnadskontoret i Hässleholm oktober 2021

Marie Nilsson     Alexander Lindahl
planchef      planarkitekt
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BILAGOR 
Bullerutredning, Illustrationer
Sammanvägd bullerpåverkan, ekvivalent ljudnivå.

Bilaga 5 
Ekvivalentnivå 
Sammanvägd väg 
och järnväg 
år 2040 med skärm 
utmed järnvägen 
och Kristianstadvägen 
2 m över mark 
inkl fasadreflexer 
dB(A) 

<= 45 
45 < <=< 50 
50< <:=< 55 
55 < <= 60 
60< <= 65 

«=70 
«= 75 

Teckenförklaring 
- Vä!! 

- Järnväg 

D Bostad 

D ÖWiga b)t9g nader 

- St.ärm 

Trafikbuller väg och järnväg 
Kv Paradiset i Hässleholm 

U?pdragsnummer: 316546 (29:3491) 
Han dläggare: AK Nyb!Yg1 
2021-07-05 
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Maximal ljudnivå från Kristianstadvägen

Bilaga 6 
Maximalnivå 
Vägtrafik 
år 2040 skärm 
utmed järnvägen 
och Knstianstadvägen 
2 m över mark 
inkl fasadreflexe r 
dB(A) 

55< 
60< 
65< 
70 < 
75 < 
80< 
85< 

<= 55 
<= 60 
<= 65 
<= 70 
<= 75 
<= 80 
<= 85 

0 
Teckenförklaring 
- Våg 

- Jamvag 

□ Bostad 

D övriga byggnader 

- Skärm 

Uppdragsnummer. 316546 (293491) 
Handläggare_ AK Nyberg 
2021-07-05 
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Maximal ljudnivå från Järnväg

Bilaga 7 
Maximalnivå 
Järnväg 
år 2040 skärm 
utmed järnvägen 
och Knstianstadvägen 
2 m övermark 
inkl fasadreflexer 
dB(A) 

55< 
60< 
65< 
70< 
75< 
80< 
85< 

<= 55 
<= 60 
<= 65 
<= 70 
<= 75 
<= 80 
<= 85 

Teckenförklaring 
- Väg 

- J:imvag 

□ Bostad 

D Ovriga byggnader 

- Skam, 

Trafikbuller väg och järnväg 
Kv Paradiset i Hässleholm 

Uppdragsnummer. 316546 (293491) 
Handläggare. AK Nyberg 
2021-07-05 
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ässleholm

 87:38 m
 fl (Paradiset och Vänhem

)
54                Ljudnivå från Väg (40km

/h) och Järnväg per våning

33 3' 
1 60 6 52 1 38 60 53 
2 59 5 54 2 40 6753 
3 59 3 57 3 41 6754 
4 59 1 68 4 42 6856 
5 59 071 5 44 6958 

• 1 57 92 54 
2 56 87 52 
3 54 84 52 
4 54 l2 51 
5 53 30 51 

Ekv/Max väg/Max jvg 

• 1 38 1 52 
2 41 553 
3 42 551 
4 43 553 
5 44 554 

------
~ 

0 

❖~ TYRENS • 
Trafikbu ller väg och järnväg 
Kv Paradiset i Hässleholm 
Bilaga 8 
Punktberäkn ingar med skärm 
utmed järnvägen och mot väg 
Uppdragsnumme~ 316546 (293491) 
Handläggare: AK Nyberg 
2021-08-10 



Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)55               

Sanneringskostnad. 
Antagande enligt utreding 2017-07-21 
(s.21)

Tab 117 A t e nagan e rsanenng d fö r V. ara ,se oc n em. fö K P d . t h Vä h 
Område Yta (m2) Föroreningsgrad& Klassning Volym(m3) 

Diuo 
Kv. Vänhem 4200 80% ned till 2m MKM (KM-MKM) 5040 

IFA (MKM-IFA) 1680 
Kv Paradiset 9200 50% ned till 0,5m MKM (KM-MKM) 2070 

IFA (MKM-IFA) 30 

Följande avgränsningar i antagandena har gjorts: 
• Ingen provtagning har genomförts under befintliga byggnader. 
• Den eventuella föroreningssituationen under byggnader och ej provtagna områden 

är okända. 
• Schakt- och transportkostnader har inte inkluderats i beräkningen. 
• Föroreningarnas volymer är uppskattade. 

T.bl/BRd . . a e e ov1snmg av UDDS atta e sanerings ostna er ör V. än k d k d fi K V h emoc V. ara ,set hK P d . 

Kv Vllnhem 

Kl1,11ni119. 
Volym eller antal 

T2nnm! ~ kostnad prover 

MKM (KM-MKM) 5040 m3 6552 125 kr/lon 819000 

IFA (MKM-IFA) 1680 m3 2184 410 kr/ton 895440 

Analyskostnader 10 st 2600 kr/st 26000 

Kostnad Kv Vänhem 1 740 440 kr 

Kv Paradiset 

Klassni119. Volym eller antal Tonnme Kostnad kostnad anver 

MKM (KM-MKM) 2070 m3 2691 125 kr/ton 336375 

IFA (MKM-IFA) 30 m3 39 410 kr/ton 15990 

Analyskostnader 10 st 2600 kr/st 26000 

Kostnad Kv. 
378 365 kr 

Paradiset 

Total kostnad 2 118 805 kr 
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Gestaltnings av multihus, Stadstudio
Nuvarande granskningsförslag föreslår parkering i de tre nedersta våningsplanen och bostäder i de tre översta 
våningsplanen. Illustrationerna nedan är från ett tidigare gestaltningsförslag och visar därför parkering i de fyra 
nedersta våningsplanen och bostäder i de två översta våningsplanen. 
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Upprättad 2021-10-06  

 

              

Granskningsutlåtande  
    

Detaljplan för  
 

Hässleholm 87:38 m.fl, (Paradiset) 
 

Hässleholm 

Hässleholms kommun 

Skåne län                 Dnr:  2015-256 

 
 

Detaljplanen har varit på tillgängligt för granskning under tiden 2021-02-08 – 2021-03-01 
enligt Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-01-27, § 6.  
 

Detaljplanen har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under granskningen har 
detaljplanen funnits tillgänglig i stadshuset i Hässleholm samt på kommunens hemsida 
www.hassleholm.se/dp.  
 

Synpunkterna har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns tillgängliga på miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Beträffande synpunkter som kommit in skriftligen under samrådet samt miljö- och 
stadsbyggnadskontorets ställningstagande till dessa hänvisas till samrådsredogörelsen. 

 

Följande har inkommit med yttrande: 
 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA:  

Länsstyrelsen i Skåne län  med synpunkter 

E.ON Energidistribution AB  med synpunkter 

Trafikverket   med synpunkter 

Försvarsmakten   utan synpunkter 

Telia Company Skanova  utan synpunkter 

Region Skåne   utan synpunkter 
 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

Hässleholm Miljö AB    med synpunkter 

Räddningstjänsten   med synpunkter 

Socialförvaltningen   med synpunkter 

Lantmäteriet   med synpunkter 

Tekniska förvaltningen   med synpunkter 

Miljöavdelningen   med synpunkter 

Kommunledningsförvaltningen/Fiberavdelningen utan synpunkter 

Pl
an

är
en
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 –
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– 
20
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Hässleholms 
kommun 
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FASTIGHETSÄGARE, FÖRENINGAR, BOENDE MED FLERA: 

Liberalerna Hässleholm   med synpunkter 

Kärnalliansen    med synpunkter 

Ägaren till fastigheten Lärkan 6    med synpunkter 

Hyresgäst Lustgården 1    med synpunkter 

Byggnadsföreningen Medborgarhuset upa i Hässleholm med synpunkter 

Föreningen Hållbara Hässleholm, ej sakägare  med synpunkter 

Privatperson 1, ej sakägare    med synpunkter 

Privatperson 2, ej sakägare    med synpunkter 

Privatperson 3, ej sakägare   med synpunkter 

Privatperson 4, ej sakägare   med synpunkter 

Privatperson 5, ej sakägare   med synpunkter 
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STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att planhandlingarna inte har visat att marken är 
lämplig för föreslagen markanvändning med hänsyn till riksintresse för kommunikationer, hälsa 
och säkerhet - buller, risker från farligt gods, markföroreningar, risk för översvämning och 
miljökvalitetsnormer för vatten. Mot bakgrund av detta kan Länsstyrelsen komma att kalla in 
planen för prövning enligt 11 kap. PBL. 
 
Redogörelse för ärendet 
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra 
bebyggelse med blandade funktioner samt utveckling av befintliga grönområden med cirka 
175 nya bostäder, vårdcentral, lokaler, centrumfunktioner, parker och ett parkeringshus. 
 
Planområdet ligger strax söder om Hässleholms centrum utmed järnvägen. 
Området används idag som park, för bostadsändamål, föreningsverksamhet, företagande, 
viss kommunal verksamhet samt parkering. På Doktorn 1 ligger Vänhems vårdcentral samt 
en parkeringsplats. Norr om vårdcentralen ligger Eckernfördeparken. 
 
För området gäller fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad 2018. Enligt 
översiktsplanen är området utpekat som befintlig blandad bebyggelse. Kommunen 
gör bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 
 
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande och gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i 6 kap. MB. 
 
Planförslaget har varit på samråd våren 2017. Länsstyrelsen yttrade sig angående 
Riksintresse för kommunikationer, järnväg, Hälsa och säkerhet - buller, marföroreningar, risk 
för översvämning samt risk för olyckor. 
 
Planområdet har sedan samrådet utökats till att även omfatta del av järnvägen och 
mark för tågtrafikens behov i väster och tar där mark i anspråk för bulleråtgärder. 
Bostället har fått en ändamålsbestämmelse (centrumändamål). Planbestämmelser 
kopplade till buller har ändrats. En inbyggd transformatorstation möjliggörs inom 
bostadsändamål. En ny bullerutredning och dagvattenutredning har tagits fram. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 
kap. plan- och bygglagen. 
 
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB – Södra stambanan 
Länsstyrelsens synpunkter avseende riksintresset för kommunikation kvarstår sedan 
samrådet. Planområdet gränsar till Södra stambanan som är en kommunikationsanläggning 
av riksintresse. Befintliga och planerade järnvägar av riksintresse ska avseende såväl 
anläggningen som dess influensområde skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen, det vill säga vidmakthålla och bygga järnväg 
samt bedriva järnvägstrafik. 
 
Planen omfattar förslag till ett 4 meter högt bullerskydd inom Trafikverkets 
järnvägsfastighet där kontaktledningsbryggor för järnvägen är placerade. 
Bullerskyddet ska placeras och utformas så att gällande elsäkerhetsföreskrifter följs. 



Granskningsutlåtande för Detaljplan för Hässleholm 87:38 m.fl.  4 (49) 

Enligt Trafikverkets föreskrift TRV 2014-0505 innebär det att bullerskyddet ska 
placeras så att varje punkt på bullerskyddet är minst 5 meter från spänningsförande 
del i järnvägsanläggningen, vilket inte uppfylls med planförslaget. 
 
Planförslaget innebär även att befintlig byggnad utmed järnvägen (Bostället) belägen 
på ej planlagd mark, och ca 10 meter från spårmitt, planläggs för centrumändamål, 
med bestämmelsen att byggnaden inte får rivas. I funktionsbeskrivningen för 
riksintresset ingår utbyggnad av stambanan med två ytterligare spår. Kommunen har 
i planhandlingen inte visat att planförslaget är förenligt med en utbyggnad av Södra 
stambanan till fyra spår. Planförslaget innebär att en byggrätt ges inom ett område 
som kan behöva säkras för framtida utveckling av järnvägen som riksintresse samt 
för räddningsinsatser utmed järnvägen. 
 
Länsstyrelsen anser med hänvisning till ovanstående att planförslaget kan innebära 
påtaglig skada för riksintresse för kommunikation- järnväg. 

 
Risk för översvämning 
Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att befintliga hus inom området söder om 
Kristianstadvägen pumpas och källare därför ej får uppföras. Dessutom framgår att 
höjdsättning av mark är avgörande för att inte skada bebyggelse, både befintlig och 
planerad, avseende översvämningsrisken. Länsstyrelsen konstaterar att höjdsättning 
saknas på plankartan. Höjdsättningen behöver bl a beakta frågan kring att vägarna 
måste vara farbara i samband med skyfall så att det finns möjlighet till evakuering. 
Länsstyrelsen ser även behov av bedömning av eventuell inlåsningseffekt av 
dagvatten som kan uppstå i samband med byggande av bullerskydd. 
 
I plankartan framgår fel laghänvisning gällande utformning av allmän plats. 
Hänvisning bör ske till 4 kap. 12§ p1 PBL gällande fördröjningsytan. Dessutom 
behöver bestämmelsen Fördröjningsyta1 följas upp med villkor under rubriken 
Administrativa bestämmelser med 4 kap. §14 4 p PBL då fördröjningsytan utgör ett 
skydd mot översvämning. Med tanke på markens beskaffenhet och risk för 
översvämning råder Länsstyrelsen att även ange exploateringsgrad/andel hårdgjord 
yta i plankarta och komplettera upp exploateringsgraden med marklov enligt 4 kap. 
15 p 3 PBL med hänvisning till 9 kap. 11 och 12 §§ PBL.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att dagvattenhanteringen inom och 
i anslutning till planområdet särskilt behöver beaktas med tanke på risk för översvämning, 
eventuella markföroreningar samt vilken recipient som är aktuell och dess status. 
Redovisning saknas av hur planförslaget kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna 
för vatten i förhållande till de recipienter som anges i dagvattenutredningen. I det fortsatta 
planarbetet förutsätts därför att detta redovisas och att de delar av dagvattenutredningen 
som har relevans för höjdsättning och påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten infogas 
i planbeskrivningen. Eventuella nödvändiga planbestämmelser ska regleras på plankartan. 
Det ska av planhandlingarna framgå om genomförandet av detaljplanen kan orsaka en 
försämring av statusen för en vattenförekomst, eller äventyra uppnåendet av god 
status/god potential hos berörd vattenförekomst. 
 
Då kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen, oavsett vilken mängd eller av 
vilken kvalitet, kan kommunen behöva säkerställer ytor för dagvattenhanteringen 
om det är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna kan följas. Det är lämpligt 
att kommunens miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, deltar i 
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planläggningen så att dagvattenhanteringen sker där det är lämpligt samt att 
eventuella åtgärder som behövs är förenliga med planen. 

 

Hälsa och säkerhet - buller 
Bullerskydd i relation till järnvägen 
Länsstyrelsen menar att det är oklart om bullerskyddet så som redogörs för i aktuell 
handling är genomförbart med hänsyn till Riksintresse för kommunikationer (se 
synpunkter under riksintresse för kommunikationer). Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen i 
dess nuvarande utformning är avhängig att bullerskärmen placeras inom samt i direkt 
anslutning till Trafikverkets fastighet och järnvägsanläggningen. Det framgår inte om detta 
är möjligt utifrån fortsatt vidmakthållande och utveckling av järnvägsanläggningen och 
järnvägstrafiken. 
 
Då bullerskyddet utgör en förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen behöver det 
villkoras för att markens ska bli lämplig för sitt ändamål. Detta kan inte hänskjutas till 
efterföljande prövning utan behöver säkerställas i detaljplan. 
 
Av den anledningen är bullerfrågan inte löst och det framgår inte hur marken ska kunna bli 
lämplig för sitt ändamål och samtidigt säkerställa riksintressets anspråk. 
 
Redovisning av bullersituationen 
Länsstyrelsen saknar bullerberäkning för samtliga våningsplan gällande bostäder (B1- 
bostäder ska finnas i vån IV, V och VI) som i bilaga (s.54) har nummer 38 till och med 42. 
 
Planhandlingen redovisar beräknade bullervärden från en bullerutredning för trafik från 
väg och järnväg år 2040, både med och utan bullerskydd i olika höjder längs järnvägen och 
Kristianstadsvägen. Kommunen nämner i planbeskrivningen att det inte går att klara 
riktvärdena vid alla fasader även med en hög bullerdämpande skärm, då de maximala 
bullernivåerna från vägtrafiken är mycket höga. Kommunen menar att detta ställer höga 
krav på rumsfördelning, fasader och fönsters dämpning. Länsstyrelsen kan inte utifrån 
detta avgöra om planbestämmelsen avseende Minst hälften av bostadsrummen ska lokaliseras mot 
bullerskyddad sida ( 4 kap. 11 § 1 st. 3 p. PBL) är tillräcklig för att klara bullerförordningen. 
 
Länsstyrelsen vill informera om att Länsstyrelsen inte anser att ljudfönster är en godtagbar 
lösning. Inte heller att skärma hela eller delar av fasaden genom att skapa en dubbelfasad 
med hjälp av täta loftgångar, glasskiva utanför fönster, glasade fasader eller liknande lokala 
skyddsåtgärder för att uppnå riktvärden vid den fasaden. Riktvärdena anges vid fasad. Den 
beräknade bullernivån förändras inte av om ett fönster kan öppnas eller ej. Ljudnivån ska 
räknas vid fasad utan glas framför fasaden eller liknande. 
 
Hälsa och säkerhet - risker för olyckor 
Säkerhet och hälsa är ett väsentligt intresse som måste beaktas i den fysiska planeringen. 
Det är viktigt att ha en klar situationsbild över de risker som föreligger i redan befintliga 
bebyggelsemiljöer. När ny bebyggelse eller annan markanvändning planeras intill stråk där 
farligt gods transporteras, behövs tydlig analys och beskrivning av de risker som föreligger. 
 
Enligt planhandling är närmsta föreslagna bostäder belägna 65 meter från spårområdet. 
Planhandlingarna hänvisar till riskutredning med rekommenderade skyddsavstånd 
framtagen till den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad (2020) gällande 
riskavstånd till järnväg. Länsstyrelsen menar att detta är generella bedömningar och att en 
platsspecifik bedömning bör göras kopplat till farligt gods och föreslaget ändamål 
(bostäder och centrumändamål). Redovisning ska göras av eventuella krav på 
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skyddsåtgärder och dessa måste i så fall säkerställas genom planbestämmelser. Detta är 
oberoende av om bebyggelsen är befintlig eller inte eftersom planläggning innebär en ny 
lämplighetsprövning. Planbeskrivningen redogör heller inte platspecifikt för hur föreslagen 
markanvändning påverkar Södra stambanans möjligheter att fortsättningsvis frakta farligt 
gods och hur farligt gods kan påverka föreslagen markanvändning (se även under rubriken 
riksintresse för kommunikationer). Kommunens miljönämnd har i samrådsredogörelsen gjort 
en likvärdig bedömning. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att planen, med dess nuvarande redovisning 
och bestämmelser, blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
 
Bostället - centrumändamål 
I samrådsskedet var Bostället invid järnvägen planlagd som park och given 
varsamhetsbestämmelserna q1 och k1. I granskningsskedet har Bostället tillförts en 
ändamålsbestämmelse C – Centrum och således en byggrätt som måste prövas utifrån bl.a. 
närheten till järnvägen. Länsstyrelsen har av denna anledning synpunkter i 
granskningsskedet. Länsstyrelsen konstaterar att centrumändamålet med byggrätt ligger 
cirka 10 meter från närmsta spårmitt. 
 
Länsstyrelsen menar att avåkningsskyddet i kombination med föreslaget bullerskydd kan 
påtagligt skada riksintresse för kommunikationer. Av denna anledning så går det inte att 
säkerställa ut riskhänsyn att Bostället kan göras lämplig för centrumändamål (se vidare under 
rubrik riksintresse för kommunikationer). Länsstyrelsen noterar även att planbestämmelsen M1- 
Avåkningskydd inte omfattas av villkor. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att granskningshandling inte redogör för när planuppdrag gavs 
dvs. detaljplanen påbörjades. Länsstyrelsen utgår från att planuppdraget påbörjades innan 
de nya planbestämmelserna började gälla varpå Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 4.3 med gällandeperiod 2015-01-02 - 2020-09-30 bör 
vara de planbestämmelser som detaljplanen använder sig av och åsyftar. I dessa allmänna 
råd delges att C- centrumändamål möjliggör hotell och vandrarhem. Centrumändamålet 
möjliggör bland annat servering som uppmuntrar till mer än tillfällig utomhusvistelse i 
närheten av där farligt gods transporteras. Länsstyrelsen menar att detta ändamål ska 
prövas lämpliga gentemot de risker som järnväg medför utifrån farligt gods. 
 
Risker - elektromagnetiska fält från transformatorstationer 
Länsstyrelsen utläser av plankarta att en inbyggd transformatorstation möjliggörs 
inom Vänhem där Parkeringshus, centrumändamål och bostäder avses samlokaliseras. 
Denna planbestämmelse har tillkommit i granskningsskedet. Handlingarna bör därför 
kompletteras avseende anläggningarnas elektromagnetiska fält samt eventuellt annan risk 
för olycka kopplad till inbyggd transformatorstation. Detta särskilt med tanke på 
planförslaget ger byggrätt för bostäder direkt intill/ovanpå byggrätt för 
transformatorstationen. Behov av att eventuellt säkerställa ett byggnadsfritt avstånd till 
elanläggning avseende elektromagnetiska fält ska ske med begränsning av byggrätten på 
plankartan. 
 
Vibrationer 
Länsstyrelsen saknar redogörelse för vibrationer då bostäder planeras nära järnväg. 
Planförslaget behöver kompletteras med underlag som visar att vibrationsnivåerna är 
acceptabla, alternativt hur acceptabla nivåer kan uppnås. Utgångspunkten behöver 
vara att riktvärdet 0,4 mm/s vägt RMS ska klaras. Kommunens miljönämnd har i 
samrådsredogörelsen gjort en likvärdig bedömning. 
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Hälsa och säkerhet - markföroreningar 
När Länsstyrelsen yttrade sig 2017 fanns två översiktliga undersökningar som underlag. Då 
framgick det att kompletterande undersökningar skulle utföras. I det nu insända materialet 
för 2021 framgår inte om nya undersökningar har utförts. Kunskapen om 
föroreningssituationen är densamma som 2017. Det är relativt få punkter över stora 
områden och man har konstaterat att föroreningar är kopplade till fyllningen. I 
Planbeskrivningen framgår vid karta på sid 27: ”De punkter som överskrider respektive gränsvärde 
är markerade samt de punkter som visat på halter lägre än ringa risk (läge är ungefärligt). Provpunkter 
är enskilda borrhål och förorening kan finnas på fler ställen än vad bild illustrerar.” 
 
Det är viktigt att framhålla att Naturvårdsverkets generella riktvärden inte är några 
gränsvärden. Halter över riktvärdet för KM (känslig markanvändning) kan förekomma 
utan att risk föreligger och därmed inget behov av åtgärd. Detta bedöms i en 
riskbedömning (enligt Naturvårdsverkets definition i rapport 5977). Därutöver kommer att 
i fyllning är föroreningarna nästan alltid slumpmässigt förekommande och det går inte att 
förutsäga var höga halter kan finnas. Länsstyrelsen menar att med nuvarande 
undersökningar som underlag går det inte att avgöra hur förorenat området är, om det 
föreligger risk vid bostadsbyggande och om det i så fall finns ett åtgärdsbehov. Det går inte 
heller att bedöma hur stort ett sådant åtgärdsbehov skulle vara och vad det skulle kunna 
kosta. 
 
I planbeskrivningen på sidan 25 framgår att ”förorenade fyllnadsmassor måste avlägsnas”. Som 
nämnts ovan går storleken på detta avlägsnande och behovet av att det sker, inte att 
uppskatta och bedöma. 
 
Dessutom föreslås stadsodling enligt planbeskrivning inom ändamålet Park vilket kräver 
att marken är lämplig för detta. 
 
Finns det eller har det funnits byggnader inom planområdet som antingen är uppförda, 
renoverade eller omfogade mellan år 1953-1973 så föreligger risk att PCB förekommer i 
mark. Detta behöver tas hänsyn till i den historiska genomgången av området och i 
eventuella provtagningar av mark. Även om PCB sedan dess har avlägsnats från 
byggnaderna (i enlighet med PCB-förordningen) kan det ha spridits till fasadnära mark. 
Länsstyrelsen menar att kommande planhandlingar behöver kompletteras med uppgifter 
om hur kommunen bedömer risken för PCB i mark samt om kommunen bedömer att det 
finns behov av avhjälpandeåtgärder för att göra marken lämplig. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att frågan om markföroreningar inte har utretts och redovisats 
tillfredsställande. Det ska av planhandlingarna och utredning framgå vilka 
markföroreningar som är aktuella inom området och vilka efterbehandlingar som krävs för 
att göra marken lämplig för ändamålet, vilket saknas. För att använda bestämmelsen i 4 
kap. 14 § punkt 4 PBL ska det vara säkerställt att marken genom avhjälpandeåtgärder blir 
lämplig för sitt ändamål, samt att avhjälpandeåtgärderna är realistiska och genomförbara. 
Åtgärderna ska vara så preciserade att det är möjligt för den enskilde fastighetsägaren att 
förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur mycket de kan kosta. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att planen, med dess nuvarande redovisning 
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet gällande markföroreningar. 
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Länsstyrelsens rådgivning 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 
kap. plan- och bygglagen. 
 
Nya stambanor 
Hässleholms kommun omfattas av utredningsområdet för en ny stambana Hässleholm-
Lund, som utgör del av en framtida järnväg av riksintresse på sträckan Jönköping-Malmö. 
Trafikverket genomför en lokaliseringsutredning för den nya stambanan på delen 
Hässleholm-Lund, och planerar att lämna in rangordnade lokaliseringsalternativ år 2023 till 
regeringen för tillåtelseprövning. När det finns en fastställd korridor för den nya 
stambanan får denna status som planerad järnväg av riksintresse, d v s blir ett riksintresse i 
egentlig mening i den fysiska planeringen. 
 
Trafikverket har i början av 2021 till samråd 3 i lokaliseringsutredningen tagit fram 
förslag till 6 lokaliseringsalternativ för den nya stambanan, med två olika stationslägen i 
Hässleholms kommun, centralt läge och Finja väst. Det aktuella planområdet ligger inom 
de lokaliseringsalternativ som omfattar en station för den nya stambanan i centralt läge i 
Hässleholm. Innan det finns ett beslutat lokaliseringsalternativ, bör inte ut eller -
tillbyggnad av befintlig bebyggelse i detta område göras, med hänvisning till det framtida 
riksintresset. Det är i de flesta fall rimligt att acceptera förtätning i områden med befintlig 
bebyggelse. Men då planområdet inkluderar del av lokaliseringsalternativen för ett centralt 
stationsläge menar Länsstyrelsen att kommunens planläggning bör invänta regeringens 
tillåtlighetsprövning. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 
 
Information om fornlämningar 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att under underrubriken Fornminne bör lagen om 
kulturminnen ändras till kulturmiljölagen. 
 
Information om skyddsrum - förordning (2006:638) om skyddsrum 
5 kap. 1 § 5 kap. och förordning (2008:1021) 
Länsstyrelsen har kunskap om att det inom Kv. Doktorn 1 finns ett skyddsrum som 
kan påverkas av planförslaget. Aktuellt skyddsrum inom Doktorn 1 rymmer 60 
platser och har skyddsrumsnummer 164663-9 och teknisk regel TB74. Planhandlingarna 
redogör inte för att skyddsrum finns samt hur dess funktion och tillgänglighet ska kunna 
fortgå. Det framgår inte heller om avsikten är att bevara skyddsrummet eller att avveckla 
det. Om genomförandet av detaljplanen förutsätter att skyddsrummet avvecklas helt krävs 
det särskilda skäl. Alternativt att skyddsrummet avvecklas på den aktuella platsen och 
ersätts inom fastigheten. 
 
Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) handbok Skyddsrum 
SR 15 utgör Hässleholm skyddsrumstätort. Skyddsrumstätorterna är uppdelade i A- 
respektive B-områden där A- områdena avser de områden på orten där 
befolkningstätheten är som störst och där skyddsrumsbeståndet bör vara särskilt 
prioriterat. Även i dessa områden bör försiktighet iakttas när det gäller avveckling av 
befintliga skyddsrum. I regel ska skyddsrum dock vara kvar och får endast i undantagsfall 
avvecklas och då om det finns särskilda skäl för det. 
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Om skyddsrumsfrågan inte är avgjord inom planprocessens ram kan detaljplanen bli 
verkningslös i vissa delar eller i sin helhet om ansökan avslås efter att detaljplanen 
antagits. Därför råder Länsstyrelsen att skyndsamt ansöka om avveckling om 
planförslagets avsikt är att avveckla skyddsrummet samt invänta beslut innan 
detaljplanen går till antagande. 
 
Om kommunen avser att avveckla skyddsrum behöver de skicka in ansökan om 
avveckling till MSB. Ansökningsblankett och mer info om avveckling finns i länken 
här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civiltforsvar/ 
befolkningsskydd/skyddsrum/avveckling-av-skyddsrum/ . Om byggnaden med 
skyddsrummet i ska rivas ska rivningslov samt information om den planerade 
användningen av fastigheten bifogas till ansökan. 
 

 
 
Kommentar:  
RI kommunikationer, Järnväg  
Enligt Trafikverkets nuvarande underlag för Nya stambanor anges att korridoren 
för nytt järnvägsområde (grön) sträcker sig på den västra sidan om befintliga spår. 
Utifrån förutsättningarna att det finns bebyggelse söder om planområdet samt att 
centrum är mer utbyggt norr om planområdet, längs den östra sidan av järnvägen, 
har Hässleholms kommun bedömt det som mindre sannolikt att ny utbyggnad av 
spår sker på den östra sidan. Trafikverkets aktuella material är dock ett 
arbetsdokument och förutsättningarna kan komma att ändras. Därför utgör 
parkområdet en buffert på ca 70 meter mellan befintligt spårområde och 
föreslagen bostadsbebyggelse (77 meter från befintlig spårmitt). Denna buffert 
bedöms skapa flexibilitet om det behövs utökat markanspråk för Nya stambanor 
eller ett eventuellt framtida dubbelspår för Södra stambanan. Föreslagen byggrätt i 
parken (centrumändamål) har utifrån denna argumentation tagits bort från 
planförslaget och påverkar inte riksintresset för kommunikationer, järnväg.   
 

 
Källa: Trafikverket (lokaliseringsalternativ, grön 
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Planbestämmelser med koppling till järnvägen (RI) som justeras är: 
- Bullerskyddet uppe på järnvägsbron stryks i plankarta då detta kommer för nära 

strömförande del och innebär en försvårad konstruktionslösning. 
- Bullerskyddet utmed järnvägen har, efter samråd med Trafikverket, flyttats in på 

kommunal mark så att uppförandet ska kunna utföras enligt gällande 
elsäkerhetsföreskrifter. 

- Byggrätt för befintligt Boställeshus (C) i park utgår.  
- Planbestämmelse för avåkningsskydd utgår då byggrätt (C) tas bort.  
- Planbestämmelsen m1 (bullerskydd) tas bort i sin helhet inne på Trafikverkets 

fastighet. 
- Järnvägsfastigheten utökas där ledningsstolpar idag står på kommunal mark.  En 

fastighetsreglering ska genomföras och avtal tecknas mellan kommunen och 
Trafikverket. 
 

Bullerskyddet utmed järnvägen har placerats på kommunal parkmark vilket skapar 
förutsättningar att hålla föreskrivet avstånd till spänningsförande del längs järnväg 
och för att möjliggöra underhåll. Utmed del av spårområdet utökas Trafikverkets 
fastighet något och säkerställer därmed att spänningsförande installation står inom 
den egna järnvägsfastigheten. 
 
Därutöver kompletteras planbeskrivningen under Förutsättningar med en beskrivning 
av riksintresset järnväg och hur kommunen avser tillgodose intresset. 
 

 
Buller  
Det centrala läget i Hässleholm och närheten till järnvägsspår och vägtrafik innebär att 
planområdet är bullerutsatt. De planmässiga åtgärderna, med aktuella bestämmelser, visar att 
området är lämpligt att bebygga med bostäder. Höga bullernivåer är i vissa fall fortfarande 
närvarande. Enligt Boverkets avstegsfall gäller: ”Även då ljudnivån överstiger Leq 65 dBA 
kan det finnas synnerliga skäl att efter avvägning gentemot andra allmänna intressen 
tillåta bostäder”. Sådana skäl kan vara bebyggelse i centrala delar av städer, vid komplettering 
av befintlig bebyggelse längs kollektivstråk mm. Dessa skäl anses tillämpbara för denna 
förtätning.  
 
En uppdaterad bullerberäkning har tagits fram 2021-08-10 som visar situationen för samtliga 
bostadsvåningar i planförslaget (se planbeskrivning sid 54). ”Det kan konstateras att inte ens 
med mycket höga bullerdämpande skärmar kan man klara riktvärdena för ny 
bostadsbebyggelse vid samtliga fasader, dock klaras riktvärdena för små (<35kvm) lägenheter 
överallt”. Detta gäller även efter de förändringar som presenteras i antagandeförslaget och i 
uppdaterad bullerutredning (20210810, sid 10).  
 
Planbestämmelsen reglerar att ”minst hälften av bostadsrummen ska vara lokaliserade mot 
ljuddämpad sida eller ska bostad vara mindre än 35 kvm”. Genom att villkora startbesked för 
bebyggelse med att bullerskärm ska ha uppförts och med ovan nämnda planbestämmelse 
innehålls gällande riktvärden för buller vid bostäder inom hela planområdet.  
 
Utformningen av bullerskärmar mot järnväg och väg ska utföras enligt gällande standard och 
i samråd med Trafikverket.  

 
Bullerskyddet på bron, inne på Trafikverkets fastighet utgår från planområdet enligt 
Trafikverkets önskemål.  
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Risk för olyckor.  
 
Bostället (befintlig byggnad i anslutning till spår) föreslås att enbart förses med q-skydd. 
Bestämmelsen C – Centrumändamål utgår för att varaktig vistelse inte ska förekomma i 
anslutning till spårområdet.  
En riskutredning har genomförts (2021-10-06) inför antagandet av detaljplanen. Slutsatsen är 
gjord i två delar.  
- Ett utifrån befintliga förhållanden, och befintligt planförslag (utan utbyggnad av spår).  
- Ett utifrån förhållandet att järnvägen byggs ut i öster.  
 
Resultatet för det första alternativet är att planen utifrån befintlig placering av spår behöver 
skyddsåtgärd där det säkerställs att bullerskyddet ansluter tätt till marken för att förhindra att 
brandfarliga vätskor flyrer ut. Centrumverksamheten invid spår utgår. Detta uppfyller 
planhandlingarna.  
 
Resultatet för det andra alternativet, med utbyggnad av spår och föreslagen plandisposition 
anges samma förutsättningar som ovan, men även att flerbostadshus inom 70 meter från 
(nytt hypotetiskt) spår omfattas av krav på avstängningsbar ventilation. Även detta uppfyller 
planhandlingarna. Aktuell detaljplan har ingen byggrätt inom 77m från spårmitt.  
 

 
Inbyggd transformatorstation  
Hässleholms kommun föreslår i antagandehandlingen att teknisk anläggning placeras 
i den norra parken. Det finns således inget förslag om inbyggd transformatorstation. 
Lokalisering och avstånd till närmaste bostäder har säkrats genom punktprickad 
mark närmast bostadshuset vilket stämts av med ledningsägare för att säkerställa att 
genomförande med lämplig byggteknik är möjligt och kan utföras utan risk för 
elektromagnetisk strålning och där brännbart material inte kommer i nära anslutning 
till anläggning.  

 
Vibrationer  
Närmsta bebyggelse från befintlig spårmitt är 77 meter som kan innebära ”viss risk” 
för vibrationer. Vibrationsutredning för planområdet har genomförts av Tyrens 
(2021-09-14). Där är slutsatsen (sid 6) att riktvärdena för vibrationer, 0,4 mm/s vägt 
RMS, innehålls med marginal förutsatt att konstruktion uppförs i betong. 
Utredningen rekommenderar att byggnader närmast järnväg ska vara uppförda med 
bjälklag i betong. Därav anger planbestämmelse på plankarta att ”byggnad ska 
uppföras med bjälklag i betong.  
Genomförd vibrationsutredning har tagit hänsyn till en eventuell utbyggnad av 
dubbelspår i parken och mätpunkt placerades 15 meter närmare än föreslagen 
byggrätt i detaljplan. På så sätt har vibrationsutredningen tagit höjd för framtida 
järnvägsdragningar genom placeringen av mätpunkten. En förtydligande redogörelse 
läggs till i planbeskrivning.  
 
Markföroreningar  
Markföroreningar har kartlagts punktvis för att få en ungefärlig uppfattning om 
spridning och djup. Uppdaterad utredning från 2017-07-21 som tidigare inte 
kommunicerats till fullo har lagts in i planbeskrivning inför antagande. Vad gäller 
föroreningarnas förekomst i djup är den sammantagna bilden från genomförda 
utredningar att det är en förhållandevis ytligt förekomst av föroreningar. 
Föroreningar finns främst i de fyllnadsmassor som har använts inom planområdet 
och förekommer inte djupare än 2 meter. Mot denna bakgrund och att massor inom 
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kvartersmark kommer avlägsnas i samband med exploatering bedöms inte 
kostnaderna bli oproportionerliga. Massor som avlägsnas innebär då även att ev. 
föroreningar avlägsnas och därmed inte utgör en risk för hälsa. Detta har stämts av 
med kommunens miljöavdelning och bedömts som en fullgod lösning för 
kvartersmarken.  
Plantering/stadsodling i park anges inte på plankartan utan beskrivs snarare som en 
möjlighet i planbeskrivningen. Förslag om ätbara växter tas bort i sin helhet i 
planbeskrivning.  

 
Inför antagande görs förtydligande och kompletteringar i planbeskrivning där 
kostnadsberäkning från genomförd markmiljöundersökning infogas i text. Tabell 
infogas i bilaga för detaljerad kostnadsredogörelse, där det även framgår vilka 
volymer som enligt utredningen behöver avlägsnas. På så sätt bedöms underlaget i 
planhandlingarna tydligare redogöra för vilka ekonomiska konsekvenser en sanering 
får för en framtida exploatör. Exploatering villkoras med planbestämmelse efter att 
mark ska sanerats. 

 
PCB kan finnas i byggnader uppförda mellan 1953 och 1973. Vårdcentralen har 
bygglov från 1978. Övriga byggnader är äldre än 1953 och därmed bedöms inte 
förekomsten av PCB utgöra en risk inom detaljplanområdet. 

 
Risk för översvämning 
Dagvattenutredning utfördes inför granskningen där höjdsättning har gjorts för 
byggnader. Dagvattenutredningen resulterade med planbestämmelse om lägsta 
färdigt golvhöjd där bilaga (bild) enligt nedan är källan till befintliga 
planbestämmelser. Vidare redogör dagvattenutredning att:  

” Ur skyfallsperspektiv är höjdsättningen av området mycket viktig. 
Skyfallskarteringen visar att det finns områden i anslutning till de planerade 
byggnaderna som översvämmas vid skyfall (100-års regn med klimatfaktor 1,3). 
Byggnader bör placeras högt och gator lågt för att få en god skyfallshantering. 
Förslag på lägsta golv för att få en god skyfallshantering redovisas på bilaga 4.” 
 

  
Bilaga 4. 

 

Utifrån denna utredning dras slutsatsen att färdigt golv är relaterat till befintliga 
höjder. Höjdsättningen för befintliga vägar är det som anges i grundkartan. Höjd 
inom parkområdet framgår tydligt i grundkartan. Nya vägar inom planområdet har 
fått +höjder som är i relation till färdigt golv. Dvs att nya vägar blir minst 30cm lägre 
än färdigt golvhöjd. Nya vägars höjd har angetts med hänsyn till kringliggande 
byggnader och för att säkerställa avrinning mot dagvattendamm i park. 
Miljökvalitetsnormen för vatten redovisas med ny recipientkarta och redogörelse i 
planbeskrivning enligt Länsstyrelsens yttrande.  
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Exploateringsgrad regleras med prickmark, korsprickad mark som enbart medger max 60kvm 
byggnad per fastighet vilket motsvarar bestämmelse om exploateringsgrad. Mark kan 
visserligen ändå hårdgöras men här förlitar sig planhandlingarna på genomför 
dagvattenutredning som har översatts i de aktuella planbestämmelserna och därmed bedömts 
som tillräckliga.  
 
MKN vatten 
Förtydligande redogörelse om vilka åtgärder som föreslås på kvartersnivå görs i 
planbeskrivning s.21-23 där dessa förutsättningar bedöms innebära att 
miljökvalitetsnormen för vatten uppfylls. Recipientkarta läggs in för att visa 
avrinningsområdet. + höjder anges på plankarta för att säkerställa avrinning till 
dagvattenmagasin.  
 
Lag med hänvisning till översvämning uppdateras (administrativ 
planbestämmelse). Fördröjningsmagasin kompletteras med administrativ 
bestämmelse om villkor enligt 4 kap. §14 4 p PBL -då fördröjningsytan utgör ett 
skydd mot översvämning.  

 
Lagen om kulturminnen ändras till kulturmiljölagen 

 
Detaljplaneuppdraget gavs 2015-04-14 av byggnadsnämnden §65. Datum läggs in i 
planbeskrivningen.  

 
Skyddsrum 
Befintligt skyddsrum avses behållas vilket möjliggörs fortsättningsvis med en 
bestämmelse f6 för fastigheten Doktorn 1. Här anges att underjordiskt skyddsrum får 
finnas. Planbeskrivning uppdateras med informationen. 

 
Bostället  
Byggrätt för centrumändamål stryks i anslutning till spår, och en följd av detta 
innebär att även bestämmelsen om avåkningsskydd stryks. 

 
 

E.ON Energidistribution AB 
E.ON noterar att det i plankartan har satts ut ett E2-område för inhyst transformatorstation. 
Denna idé är inte förankrad med E.ON. Bolagets förstahandslösning är alltid att nätstationer 
ska uppföras fristående och att det krävs mycket speciella förutsättningar för att en annan 
lösning ska väljas. Dessutom kan inte aktuell station stängas in, eller tas bort under byggtiden. 
E.ON hemställer om att ett E1-område (6x6m) tillskapas, för ny placering av 
transformatorstationen, i planens norra del som är avsatt till parkmark. På så sätt kan vi 
förbereda en flytt av befintlig transformatorstation innan byggnation startar. 

 
Vidare så noterar vi att bullerskydd ska anordnas längs med järnvägen. E.ON yrkar på att 
placeringen av bullerplank/bullerskydd sker på ett sådant sätt att våra kablar i mark inte 
byggs över och därmed försvårar åtkomst och underhållsarbete av våra ledningar. 

 
Dessutom så saknar vi u-område för den delen där vår mellanspänningskabel går över 
järnvägsområdet. U-områdets bredd ska vara 4 meter med markkabeln i mitten. 

 
E.ON noterar att det i planbeskrivningen finns upptaget om att ”exploatören står för 
kostnader i samband med exploatering, exempelvis flytt av ledningar”. Vilket E.ON tolkar 
som att det även innefattar flytt av våra anläggningar. 
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För att E.ON ska kunna lämna planen utan erinran, så förutsätter vi att ovan synpunkter 
tillgodoses.  

 

Kommentar:  
Planbestämmelsen som medger inbyggd transformatorstation grundade sig på en 
tidigare överenskommelse med E.ON. Då riktlinjerna ändrats och att det numera inte 
är rekommenderat från E.Ons sida ändras plankartan. E-område för teknisk 
anläggning (6x6m) ritas in i den norra parken. Avstämning om placering har gjorts via 
mail. För att säkerställa att inte risk för brännbart material ska komma i närheten av 
trknisk anläggning har fasadbestämmelse lagts till om att denna ska utgöras av 
betong/sten eller puts. 

  
u-område läggs inte in på järnväg då det enligt inskickat kartmaterial går längs 
befintlig gångväg i park och under järnvägen via ”underdukten”. Separata avtal gäller 
mellan fastighetsägare för järnväg och ledningsägare.  

 
 

 
 
Ledningar genom ny planlagd kvartersmark behöver flyttas till allmän plats - gata, 
och ska bekostas av exploatören. Detta innebär även anläggningar. Detta framgår av 
planhandlingarna inför antagande.  

 
Bullerskydd bedöms inte att påverka E.ONs ledningar negativt utifrån tillgängligt 
material för ledningar.  

  
Trafikverket 
Järnväg av riksintresse 
Planområdet gränsar till Södra stambanan som är en kommunikationsanläggning av 
riksintresse av stor betydelse. I funktionsbeskrivningen för riksintresset ingår utbyggnad av 
stambanan med två ytterligare spår. Befintliga och planerade järnvägar av riksintresse ska 
avseende såväl anläggningen som dess influensområde skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen, d.v.s. i förekommande fall 
vidmakthålla och bygga järnväg samt bedriva järnvägstrafik. 

u BC, ~~ 'L · ------"t 
C I 

r 

~"--

BC 



Granskningsutlåtande för Detaljplan för Hässleholm 87:38 m.fl.  15 (49) 

 
Planen omfattar förslag till ett 4 meter högt bullerskydd både på Trafikverkets 
järnvägsfastighet, och utmed fastigheten, där kontaktledningsbryggor för järnvägen är 
placerade, för vilka Trafikverket har servitut. Vi anser vidare att planbestämmelsen träd1 inte 
får finnas i planen för de träd som omfattas av Trafikverkets servitut för trädsäkring, utan 
måste tas bort. Trafikverket anser därför att planförslaget innebär påtaglig skada för 
riksintresset när det gäller möjligheten att bedriva järnvägstrafik. 

 
Bullerskyddet ska placeras och utformas så att gällande elsäkerhetsföreskrifter följs. Enligt 
Trafikverkets föreskrift TRV 2014-0505 innebär det att bullerskyddet ska placeras så att varje 
punkt på bullerskyddet är minst 2,75 meter från spänningsförande del i järnvägsanläggningen, 
vilket inte uppfylls med planförslaget. Trafikverket anser därför att bestämmelsen m 1 i 
planen måste tas bort. Trafikverket anser inte att en precisering av placeringen av 
bullerskyddet ska göras överhuvudtaget i plankartan, då det riskerar att försvåra utbyggnad av 
järnvägen på sträckan. Om bullerskydd inte kan byggas eller måste rivas, p g a utbyggnad av 
järnvägen, riskerar planen att inte heller kunna genomföras, då bullerskydd utgör ett villkor 
genom planbestämmelsen om lovplikt. Vi anser att placering och utformning av bullerskyddet 
istället bör prövas i bygglovsprocessen i samråd med Trafikverket. 

 
Planförslaget innebär även att befintlig byggnad utmed järnvägen (Bostället) belägen på ej 
planlagd mark, och ca 10 meter från spårmitt, planläggs för centrumändamål, med 
bestämmelsen att byggnaden inte får rivas. Planförslaget innebär med detta att en byggrätt 
planläggs som gäller även om byggnaden skulle brinna ner. Byggnaden är placerad inom det 
byggnadsfria avståndet om 30 meter från spårmitt, vilket krävs ur säkerhetssynpunkt, för 
räddningsinsatser utmed järnvägen och för möjligheten att bygga ut järnvägen. Trafikverket 
anser att planförslaget innebär påtaglig skada för riksintresset när det gäller möjligheten att 
bygga ut järnvägen. Vi anser därför att den befintliga byggnaden för centrumändamål 
(Bostället) inte ska planläggas, och istället utgå ur aktuell detaljplan. Vi anser vidare att 
planbestämmelsen träd1 i planen, utanför Trafikverkets servitut för trädsäkring, måste 
formuleras om, så att inte en utbyggnad av järnvägen försvåras. 
 
Framtida järnväg av riksintresse   
Hässleholms kommun omfattas av utredningsområdet för en ny stambana Hässleholm-Lund, 
som utgör del av en framtida järnväg av riksintresse på sträckan Jönköping-
Malmö. Trafikverket genomför en lokaliseringsutredning för den nya stambanan på delen 
Hässleholm-Lund, och planerar att lämna in förordad korridor år 2022 till regeringen för 
prövning och fastställelse. När det finns en fastställd korridor för den nya stambanan får 
denna status som planerad järnväg av riksintresse, d v s blir ett riksintresse i egentlig mening i 
den fysiska planeringen.  

 
Trafikverket har i början av 2021 till samråd 3 i lokaliseringsutredningen tagit fram förslag till 
6 lokaliseringsalternativ för den nya stambanan, med två olika stationslägen i Hässleholm, 
centralt läge och Finja väst. Det aktuella planområdet ligger inom det lokaliseringsalternativ 
som omfattar en station för den nya stambanan i centralt läge i Hässleholm.  

 
Innan det finns en beslutad korridor, bör inte ut eller -tillbyggnad av befintlig bebyggelse i 
detta område hindras, med hänvisning till det framtida riksintresset. Det är här i de flesta fall 
rimligt att acceptera förtätning i områden med befintlig bebyggelse. Men planområdet gränsar 
till, och inkluderar del av, den befintliga stambanan på sträckan, och Trafikverket kan i 
dagsläget inte utesluta att planområdet kan komma att beröras av en framtida utbyggnad av 
den nya stambanan.  
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Trafikverket anser därför att kommunen löpande bör informera sig om planeringsläget för 
den nya stambanan, för att kunna ta ställning till förutsättningarna för genomförande av 
utbyggnader i planområdet. Kommunen bör informera sig om vilket skede 
planeringsprocessen är i och vilka underlag som finns tillgängliga för kommunens planering. 
Framtagna lokaliseringsalternativ till samråd 3 i lokaliseringsutredningen finns tillgängliga på 
Trafikverkets hemsida på följande länk: 

 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-
del-av-nya-stambanor/  
 
Trafikbuller  
Trafikverket har tagit del av den kompletterade bullerutredningen för planförslaget (Tyréns 
2019-08-12). De indata som använts avseende framtida trafik på järnvägen Södra stambanan 
är enligt bullerutredningen från mars 2019, och är inaktuella vad gäller antalet tåg. 
Trafikverket anser därför att en ny bullerberäkning ska göras med den gällande 
trafikprognosen till år 2040 för bullerberäkningar. Kontakt kan tas med undertecknad som 
kan tillhandahålla rätt indata till bullerberäkningen. 

 
Vi anser att en bestämmelse ska införas i plankartan där så krävs, för att riktvärden för 
trafikbuller ska innehållas, om att minst hälften av bostadsrummen ska ordnas med en 
ljuddämpad sida. 

 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

 
Kommentar: (Se även kommentar till Länsstyrelsen då samma frågor behandlas här). 

 
Enligt Trafikverkets nuvarande underlag för Nya stambanor anges att korridoren 
för nytt järnvägsområde (grön) sträcker sig på den västra sidan om befintliga spår. 
Utifrån förutsättningarna att det finns bebyggelse söder om planområdet samt att 
centrum är mer utbyggt norr om planområdet, längs den östra sidan av järnvägen, 
har Hässleholms kommun bedömt det som mindre sannolikt att ny utbyggnad av 
spår sker på den östra sidan. Trafikverkets aktuella material är dock ett 
arbetsdokument och förutsättningarna kan komma att ändras. Därför utgör 
parkområdet en buffert på ca 70 meter mellan befintligt spårområde och 
föreslagen bostadsbebyggelse (77 meter från befintlig spårmitt). Denna buffert 
bedöms skapa flexibilitet om det behövs utökat markanspråk för Nya stambanor 
eller ett eventuellt framtida dubbelspår för Södra stambanan. Föreslagen byggrätt i 
parken (centrumändamål) har utifrån denna argumentation tagits bort från 
planförslaget och påverkar inte riksintresset för kommunikationer, järnväg.   
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Källa: trafikverket (lokaliseringsalternativ, grön) 
 

Bullerskyddet som upprättas tillhör visserligen bostadsändamålet och kan således 
stå i konflikt med riksintresset. De avvägningar som gjorts här är att planen utgår 
från befintliga förhållanden och tar höjd för framtida förhållanden. Det finns ett 
område på 6 meter inom vilket det är möjligt att flytta bullerskyddet. Vidare 
bedöms nya planeringsunderlag behöva tas fram i samband med den exakta 
lokaliseringen av nytt spårområde. Här kommer en järnvägsplan att läggas över 
befintligt spårområde och vid behov släcka ut gällande detaljplaner eller delar av 
detaljplaner. Som planen är författad i nuläget förhindrar planen inte lokalisering 
av utbyggnad av spår där en konflikt uppstår med bebyggd mark (nya byggrätter 
inom detaljplanens avgränsning). Byggrätten i parken (centrumändamål) har 
utifrån denna argumentation därför tagits bort från antagandehandlingen och 
påverkar inte riksintresset.   
Vidare utgår planförslaget från nyligen laga kraft vunnen fördjupad översiktsplan 
för tätorten, där utbyggningsområdet prövats mor riksintresset. Med stöd av detta 
underlag och med reviderade planhandlingar till antagandeskedet, anser 
Hässleholms kommun att det finns förutsättningar att ta detaljplanen till 
antagande. Nedan illustreras markanvändningskartan från fördjupad översiktsplan 
över planområdet samt de förändringar som görs i plankarta. 

 

 
Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. (laga kraft 2020-01-20) anger ny blandad bebyggelse, 
”cityhandel” längs Kristianstadvägen samt att byggnader (mörk orange) bör skyddas i detaljplan (s.115).  

 
Planbestämmelser med koppling till järnvägen (RI) som justeras är: 

 
Planbestämmelser med koppling till järnvägen som justeras är: 

- Bullerskyddet uppe på järnvägsbron stryks i plankarta då detta kommer för nära 
strömförande del och innebär en försvårad konstruktionslösning.  

- Byggrätt (C) i park utgår och ersätts med bestämmelsen Park. 
- Planbestämmelse för avåkningsskydd utgår då byggrätt (C)tas bort.  
- Planbestämmelsen m1 tas bort i sin helhet inne på Trafikverkets fastighet.  
 
Förtydligande redogörelse läggs in i planbeskrivning om att transporter längs 
järnvägen och riksintresset inte bedöms påverkas negativt. 

 
Buller.  
En ny bullerutredning har tagits fram baserad på nya indata från Trafikverket. 
Bullerberäkning för varje våningsplan (bilaga 8  från utredningsunderlaget) är inlagd i 
planbeskrivning på sid 54. Slutsatsen som anges i bullerutredning (210810) är vidare att ”Det 
kan konstateras att inte ens med mycket höga bullerdämpande skärmar kan man klara 
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riktvärdena för ny bostadsbebyggelse vid samtliga fasader, dock klaras riktvärdena för små 
(<35kvm) lägenheter överallt”. Detta gäller efter de förändringar som presenteras i 
antagandeförslaget. Därmed är en framkomlig väg att ange att lägenheterna kan vara mindre i 
framförallt hörnorna på byggnaderna och därmed klars riktvärdena. Planavdelningen har valt 
att kombinera denna bestämmelse om lägenhetsstorlek med att lägenheter ska vara 
genomgående för att på så sätt uppnå en bättre inomhusmiljö istället för, eller som alternativ 
till att ha små lägenheter ut mot gata. Planbestämmelsen lyder att ”minst hälften av 
bostadsrummen ska vara lokaliserade mot ljuddämpad sida eller ska bostad vara mindre än 
35kvm”. Genom att hantera bullernivåerna med skärm och ovan nämnda planbestämmelser 
uppnås gällande riktvärden för buller i hela planområdet. Uppdaterad bullerutredning 2021-
08-10 bekräftar detta ställningstagande.  

 
Bullerskydd och dess placering 
Bullerskyddet har inte exakt definierats i sin placering på plankartan utan avgränsats med en 
egenskapsgräns där det är möjligt att upprätta bullerskydd.  Bullerutredningen anger att 
bullerskärmen/bullerskyddet ska placeras ”ungefär där befintligt stängsel är idag”. 
Bestämmelsen för bullerskydd inom Trafikverkets fastighet (m1) har utgått liksom 
bullerskyddet uppe på bron. Detta då det inte bedömdes som lämpligt med en bullerskärm på 
bron, som kommunicerats från Trafikverkets sida. Planförslaget baserats således på 
bullerutredningens förslag (bilaga s 54 i planbeskrivning) där buller / våningsplan har angetts. 
Bullernivåerna kommer att innehållas med de planbestämmelser som ritats in i plankartan. 
Egenskapsgränsen för bullerskydd är placerad på parkmark för att möjliggöra flexibel 
placering av bullerskydd och har således bedömts klara gällande avstånd från 
spänningsförande del och möjliggöra underhåll. Separat avtal mellan kommunen och 
Trafikverket ingås innan antagande för att säkra exakt placering av bullerskydd. 
Planhandlingarna möjliggör den placering som diskuterats och stämts av mellan kommunen 
och Trafikverket. Planhandlingarna har även förändrats så att Trafikverkets fastighet utökats 
för att skapa mer utrymme för placering av bullerskydd och för att ledningsstolpar längs 
järnväg ska vara placerade på den egna fastigheten. I planhandlingarna anges att servitut ska 
upprättas för att Trafikverket ska ha tillgång till spårområdet genom en ”grind” eller ”port” i 
bullerskärm.  
 
 Bostället  
Centrumändamål stryks i park i anslutning till spår. Som följd av detta utgår även 
bestämmelsen om avåkningsskydd. 
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KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

Hässleholm Miljö AB 
Remissvar från Hässleholm Miljö AB – numera inklusive Hässleholms Vatten. 
 
Remissvar Fjärrvärme 
HMAB har en fjärrvärmeledning som korsar en parkering som är tänkt att bli yta för 
bostäder. Ledningen försörjer tre byggnader idag. HMAB vill ha servitut på ledningen och 
att exploatören står för ev. ledningsflytt. Ledning som korsar parkering som är tänkt att bli 
bostadsyta.  

 
 
Andra ledningar som försörjs av korsande ledning 

 
 
Remissvar Renhållning 
Inga synpunkter när det gäller avfallshanteringen. 
 
Remissvar Vatten och Avlopp 
Hässleholms Vatten har tagit del av rubricerad handling och vill lämna följande synpunkter: 
Hässleholms Vatten anser att granskningsförslaget inte tydligt redovisat de risker och 
konsekvenser som förslaget innebär. Ur ett VA-perspektiv ska stora vatten och 
avloppsledningar hanteras. Det står att flytt av ledningar ska bekostas av exploatören och 
utföras i samarbete med Hässleholms Vatten. Är det rimligt att antaga planen utan bättre 
redovisning av omfattningen och kostnaderna för de omfattande VA-arbetena. Det är inte 
endast ledningar som ska flyttas utan en del bullerskydd ska även sättas upp och förankras 
och platsen längs Kristianstadvägen är ett begränsat utrymme. Bullerskydd och 
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tillgänglighet för underjordiska ledningar är svårt att kombinera. Att korsa järnvägen vid en 
flytt av vattenledningarna innebär tillstånd från Trafikverket som varken Hässleholms 
kommun eller Hässleholms Vatten har rådighet över.  
 
Det måste göras en konsekvensbedömning och en kostnadsbedömning av vad detaljplanen 
innebär när det handlar om många tusen personers vattenförsörjning. 

 

 
 
Kartbild från VA-banken som visar dricksvattenledningarna under järnvägen. 
Omfattande rivning av befintliga ledningar erfordras. Spillvattnet behöver pumpas från 
området. Nya ledningar hänvisas till lokalgator och Östergatan. Planen behöver ett område 
för tekniskanläggning E, pumpstation, med 50 meter till närmsta hus.  
 
Trycklinjen för dagvattnet i området för fördröjningen är densamma som lägsta marknivån 
i Paradisgatan vilket innebär att det finns översvämningsrisk nedströms området. 
Utformning av fördröjningen är viktig. Det krävs att nya dagvattenledningar anläggs i 
området. 
 
Dagvatten från allmän platsmark som avleds via allmän dagvattenanläggning regleras med 
gällande VA-taxa. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Där är en olämplig hänvisning ang. ledningsrätt i planbeskrivningen. Ledningar inom 
kvartersmark kan inte skyddas genom ledningsrätt om det inte finns u-område. Det är 
därför av vikt att ledningsstråk, nya som gamla, planläggs i u-område alt. allmänplatsmark. 
 
Det saknas fortfarande u-område för VA-ledningar till befintliga byggnader vid SJ:s 
arbetarbostäder samt u-område på kvartersmarken som är benämnd med T vid järnvägen. 
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Kartbild från VA-banken som visar ledningarna vid SJ:s arbetarbostäder 
 
En reflektion 
Paradiset - en trädgård i Hässleholms stad. Att föra tillbaka vår historia fast i en ny 
tappning till området. 
 
Den historik som järnvägen tagit med sig till Hässleholm är något som de flesta 
Hässleholmare känner till. Hässleholm som järnvägsknutpunkt. Att paradiset varit en 
plantskola är kanske inte lika känt men som har anknytning till Hässleholm och järnvägen. 
Paradiset som trädgård i Hässleholms innerstad skulle skapa ett djup i en historia som hör 
till staden och den epok som en gång var när SJ en gång hade egen trädgårdsverksamhet 
med s.k. växtdepåer här. Kan detta göras i en ny tappning? ”Paradiset”, hyste både 
planteringar och bostäder. 
 
Kommentar:  
Fjärvärmeledning 
Befintlig fjärvärmeledning inom planlagd kvartersmark måste flyttas då området 
bebyggs med bostäder. Exploatör ska bekosta flytt av ledning. Att nödvändiga 
servitut och ledningsrätter bildas redogörs på sid 34.    

 
VA-ledningar 
Vattenledning längs Kristianstadvägen behöver anpassas till ny bebyggelse. Flytt 
av ledning ska bekostas av exploatör. Detta säkerställs i kapitlet för teknisk 
försörjning och i genomförandedelen för ekonomiska konsekvenser i 
planbeskrivningen. I bullerutredning har öppning för passage för gående lämnats i 
bullerskyddet, vilket även möjliggör för en ledning att vid behov passera här och 
därmed vara fortsatt tillgänglig. En ny teknisk anläggning (pumpstation) ritas in i 
plankartan med anslutning till gata efter önskemål från Hlm miljö.  

 
Kostnad och konsekvenser av flytt av ledningar har diskuterats med Hässleholms miljö 
(2019-11-21 samt 2021-06-01). Utifrån det underlag som redogörs i planbeskrivning enligt 
ovan, där exploatör ska bekosta flytt av ledning och nuvarande formulering i 
planbeskrivning, bedöms det finnas en tydlighet i hur kostnadstäckning för flytt av 
ledningar i praktiken ser ut. Separat avtal med ekonomiska överenskommelser ska skrivas 
med berörda parter.  
 
Fastighetsrättsliga frågor för VA-ledning 

--
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Ett nytt u-område läggs in på kvartersmark (Hässleholm 87:40) för att trygga befintlig 
dragning av VA-ledning.   
 
 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har granskat handlingarna i detaljplanärendet rörande fastigheten 
Hässleholm 87:38 och har följande synpunkter på det framtagna detaljplaneförslaget:  
 
Räddningstjänsten anser att följande avsnitt om utrymning bör infogas till 
planbeskrivningen:  

 
”Samråd med Räddningstjänsten ska alltid ske om Räddningstjänstens stegutrustning eller höjdfordon 
antas fungera som alternativ utrymningsväg. Byggherre har ansvaret att samråda med Räddningstjänsten 
för att säkerställa utrymningssäkerheten i ett bygglovsskede. Ska utrymning ske med hjälp av 
Räddningstjänstens bärbara stegutrustning får inte fönstrets karmunderstycke vara mer än 11 meter från 
mark. Gångavstånd från gata eller räddningsväg till fasad ska inte överstiga 50 meter. Om tillgängligheten 
inte kan säkerställas, till exempel p.g.a. trädplantering på gata eller att stegutrymning inte är möjlig p.g.a. 
att direkt tillgång till fasad inte finns, krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan 
Räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen skall uppfylla lägst klass Tr2, alternativt att 
ytterligare en oberoende utrymningsväg skall anordnas. Tillgängligheten för Räddningstjänsten säkerställs 
slutligt i bygglovskedet.”  
 
Under rubriken Brandvattenförsörjning anser räddningstjänsten att avsnittet ändras enligt 
följande skrivelse:  

 
”Inom planområdet behöver nya brandvattenposter uppföras. Det ska som längst vara 75 meter till 
närmsta brandpost. Området bör därför förses med minst en brandpost på lämplig plats och mellan 
brandposterna ska det vara max 150 meter. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-
normen P-83, tabell 2.3. Byggherre ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband 
med bygglov.”  
 
Kommentar:  
Skrivelse enligt räddningstjänsten läggs in i planbeskrivning på sid 33 under 
rubriken tillgänglighet samt brandvattenförsörjning på sid 22. 
 

 
 

Socialförvaltningen 
Trygghetsaspekten liksom de sociala konsekvenserna tas i beaktning och ramar in det 
viktigaste. I detaljplanen lyfts betydelsen av att ha bra och fungerande belysning i området 
för att undvika ”mörka hål”. Just bra belysning är något som vi vet ökar tryggheten för den 
enskilde individen men också något som kan förhindra att brott begås då risken för att 
upptäckas ökar. Fler aspekter som påverkar tryggheten och kan förhindra att brott begås är 
den naturliga rörelsen av människor i området samt hur uppsikten är på platsen vad gäller 
placering och underhållning av t.ex. växtlighet och liknande, vilket också är aspekter som 
tas i beaktning i detaljplanen. 
 
I övrigt är det viktigt att ta med ovannämnda synpunkter även i utformningen av 
parkeringshuset. I parkeringshus kan det annars lätt bli en del ”mörka hål” och ytor där 
uppsikten inte är så god. 
 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter på planförslaget.  
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Lantmäteriet 
Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade 
funktioner samt utveckling av befintliga grönområden. Planförslaget möjliggör bostäder, 
kontor och andra centrumfunktioner inom området och innebär en flytt av vårdcentralen. 
Nya gång- och cykelvägar fungerar som länk mellan stadens norra och södra delar. Vidare 
innebär planförslaget omgestaltning och utveckling av parkområden. Parkeringshus i tre 
våningsplan med centrumverksamhet och överbyggda flerbostadshus med innergård 
planeras.  
 
Av beskrivningen framgår det, men även av plankartan bör det framgå, att tomtindelning 
1183K-B4 från 19240627 upphör att gälla inom den del av tomtindelningens 
utbredningsområde som ligger inom planområdet. Historik: Se Lantmäteriets samrådssvar 
2017-03-29.  
 
Vidare bör utformningen av gata och vändyta vid C-området närmast järnvägen ses över.  
Är tanken att varutransporter och sopbilar ska kunna passera, och bilar mötas vid 
insticksvägen, bör vägbredd och svängradier ses över.  
 
Ett förtydligande om utfartsförbud endast gäller fordonstrafik eller om all passage 
(inklusive gångväg) kan, om behov finns av det, göras.  
 
"Villkor för lov" i plankartan  
Är det rätt paragrafshänvisning för återplantering av träd? (PBL 4 kap 14 § 1 st 5 p)  
 
Fastighetsrättslig beskrivning:  
Vad avser det s.k. "Multihuset" norr om Kristianstadsvägen bör det framgå att behövliga 
gemensamhetsanläggningar och servitut ska bildas i samband med lantmäteriförrättning för 
att säkerställa rådighet och förvaltning av gemensamma installationer, såsom elledningar, 
fjärrvärme, eventuellt gemensamt fasadskikt, hisschakt, kommunikationsytor, gemensamma 
VA-stammar, sophantering, dagvattenhantering, ventilation o.s.v. En samfällighetsförening 
för förvaltning av gemensamma anläggningar bör bildas för förvaltning av de gemensamma 
anläggningarna.  
 
En fastighet kvarstår som "traditionell fastighet. Eventuella 3D-fastigheter urholkar sedan 
den traditionella fastigheten. Man bör redan nu fundera över vilken detta skulle kunna vara. 
T.ex. om det ska vara parkeringsfastigheten eller bostadsfastigheten. Övriga kan då bildas 
som 3D-fastigheter som "urholkar" den traditionella fastigheten. 
 
Till figurnumren 11, 14 och 15 i förslaget till fastighetsbildningar och övriga förrättningar 
på sidan 35 i planhandlingarna saknas streck till rätt överföringsyta.  
 
Ersättningsprinciper för ersättning vid eventuell inlösen av mark till allmän platsmark bör 
framgå. En tydlig intresseavvägning mellan allmänna och enskilda intressen bör redovisas i 
de fall där enskild mark kan bli aktuell att lösa in. 
 
Övriga synpunkter:  
Det är bra om även gatunamnet på gatan mellan Järnvägsgatan och Frykholmsgatan syns i 
grundkartan (Vattugatan). 
 
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 
 

Kommentar:  
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Administrativ bestämmelse som upphäver gällande tomtindelning (1183K-B4 från 
19240627) läggs till i plankartan. Tomtindelningen upphävs inom planområdet 
och framgår därmed av både plankarta och planbeskrivning.  

 
Bestämmelsen C tas bort närmast järnväg. Därmed tas även vändyta och gata bort 
från plankarta på denna plats. Användningen som gäller i antagandehandling är 
parkmark.  

 
Utfartsförbud ska läsas som att det gäller biltrafik.  

 
Återplantering av träd har bedömts omfattas av PBL 4 kap 14 § 1-5 där marklovet 
villkoras utifrån att det är en skyddsåtgärd enligt punkt 4.  

 
I planbeskrivning på sid 34 skrivs det in att nödvändiga 
gemensamhetsanläggningar och servitut ska bildas i samband med 
lantmäteriförrättning.  

 
Eftersom syftet varit att ha ett parkeringshus som kompletteras med bostäder 
ovanpå för att skapa en större nytta inom markområdet och för att få bättre 
lönsamhet bedöms den traditionella underliggande fastigheten vara för 
parkeringshus, varpå övriga 3D fastigheter byggs på denna.  

 
Planbeskrivning sidan 35 ses över och redigeras efter granskning. Förtydliganden 
görs i text och på illustration som hör till tabell. 

 
Ersättningsprinciper för överföring av mark mellan privat och allmän beskrivs 
enbart att det ska göras enligt gällande taxa och överenskommelse mellan 
kommun och markägare (sid 34). 

 
Övriga redaktionella synpunkter noteras.  

 
 

Tekniska förvaltningen 

Tekniska förvaltningen har granskat detaljplanen och lämnar följande synpunkter: 
 
Höjdsättningen i detaljplanen behöver förtydligas. Det råder stor osäkerhet om 
framtida åtgärder för att höja eller sänka befintliga gator krävs (på Östergatan, 
Kristianstadvägen mfl). Tekniska förvaltningen vill försäkra sig om att höjdsättning i 
detaljplanen utgår från dagens förhållande och befintliga höjder på Östergatan, Folke 
Zettervalls gata, Kristianstadvägen, Frykholmsgatan och Godtemplaregatan. Anslutning av 
nya gator i planområdet ska göras till befintliga gators höjder. 
 
Höjdsättning bör även anpassas så att planområdet får en lågpunkt i detta område 
(se bild nedan), viktigt för att säkerställa att avrinning sker till anslutande 
fördröjningsmagasin. Enligt höjdsättningen ser det ut som att det finns en lågpunkt på 
Folke Zettervalls gatan där avrinning mot parken bör säkerställas (Bild nedan). 



Granskningsutlåtande för Detaljplan för Hässleholm 87:38 m.fl.  25 (49) 

 
 
Tekniska förvaltningen vill upplysa om att det kan uppstå svårigheter med driften 
av transparanta delar längs med bullerskyddet på den sida som ligger mot järnvägen. 
 
TF önskar förtydligande vad som gäller för bullerskydd på denna plats. Enligt plankarta 
gäller bullerskydd hela vägen in till kvartersmark och i såna fall hindrar bullerskyddet 
allmänheten att passera mellan gc-väg på Kristianstadsvägen till det nya torget. TF antar att 
så inte är meningen och att det bör ordnas i kartan. 
 

 
 
Möjlighet till fler parkeringar önskas inom planområdet söder om Kristianstadvägen. 
Parkeringar kan exempelvis integreras i delar av parkområden med gräsarmeringar om 
möjlighet till parkering tillåts. 
 
TF hade gärna sett en annan lösning för övergång på Kristianstadvägen. Förslagsvis hade 
befintlig övergång vid cirkulationsplatsen Kristianstadvägen/Östergatan använts istället 
men TF förstår att detta medför längre färdväg mellan parkeringshuset och bostäder samt 
verksamheter (vårdcentral med mera) inom Paradisområdet. Vänstersvängar från 
Kristianstadsvägen till Frykholmsgatan bör ej tillåtas och lika så bör ej vänstersväng från 
Frykholmsgatan till Kristianstadvägen tillåtas. 
 
Gatornas körbana bör vara minst 6,5 m och inte 6 m som föreslås i detaljplanen. 
 
TF ser gärna att ett planavtal ingås med ägaren till HLM 87:49 då en framtida debitering av 
planavgiften i samband med bygglovsansökan riskerar att förbises. 
 
I förslagen till fastighetsbildningar (planbeskrivningen) har TF synpunkter på förslag nr 12, 
13, 14 och 15. 
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Förslag nr 12 och 13: Är det nödvändigt att E-området tar anspråk på angränsande 
fastighet HLM 87:39? 
 
Förslag nr 14 och 15: Dessa regleringar bedöms inte längre vara aktuella. Enligt 
detaljplanen är gränsen mellan Gata (2) och kvartersmark enligt befintlig fastighetsgräns. 
Reglering är därmed inte aktuell. 
 
Gällande fördröjningsmagasinet önskar TF att exakt volymangivelse tas bort. Volymbehov 
kan förändras i framtiden. Dessutom önskar TF en möjlighet att nyttja hela grönområdet 
för utjämning av dagvatten genom anläggande av torrmagasin där det endast står lite vatten 
vid kraftigare regn. Med denna lösning behöver inte magasinet blir så djupt och man tar 
vara på den befintliga lågpunkten. 
 
Bestämmelsen k(1). TF tolkar det som att byggnadens insida inte får förändras. TF befarar 
att detta kan försvåra en anpassning till framtida c-verksamhet i byggnaden. 
 
Sektion A-A i planbeskrivningen (sida 20) ska vara 23 m bred. Enligt mätning i plankarta är 
bredden 18 m. Föreslagen sektion fungerar därmed inte enligt förslaget på sidan 20. 
 

Kommentar:  
Höjdsättningen som gjorts i planen har tagit sin utgångspunkt från hur höjderna 
på byggnaderna (lägsta färdigt golvhöjd) ska uppföras enligt dagvattenutredningen 
(rapport 60498). Höjdsättning av nya gator har gjorts så att dessa är minst 30 cm 
under färdigt golvhöjd enligt bestämmelse i plankarta. Avrinning och lågpunkt i 
gata mot dagvattendam säkerställs med ”+(plus)-höjder” i nya gator.  

 
Dagvattenutredningen anger inledningsvis att: 
” Ur skyfallsperspektiv är höjdsättningen av området mycket viktig. Skyfallskarteringen 
visar att det finns områden i anslutning till de planerade byggnaderna som översvämmas 
vid skyfall (100-års regn med klimatfaktor 1,3). Byggnader bör placeras högt och gator 
lågt för att få en god skyfallshantering. Förslag på lägsta golv för att få en god 
skyfallshantering redovisas på bilaga 4.” 

 
Resultatet av utredningen är att byggnaderna är höjdsatta enligt bilaga 4 i 
utredningen (se även svar till Länsstyrelsen där dagvattenhanteringen redogörs). 
Befintliga gator bör inte höjas utan förbli i sin nuvarande höjd. Denna tolkning 
görs baserat på dagvattenutredning.  

 
Höjdsättningen i förhållande till befintliga lågpunkter vid Folke Zettervalls gata 
och dagvattenmagasin har utretts i dagvattenutredning. Planbeskrivning redogör 
även att avrinning ska möjliggöras till denna lågpunkt.  
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Bullerskyddet har inför antagande ritats in i plankartan med öppning för gående enligt bild 
nedan (röd ring). Drift och underhåll av bullerskyddet utmed järnväg bedöms som möjligt 
utifrån placering. Hässleholms kommun avser ingå avtal med Trafikverket innan antagande 
av detaljplanen.  
 

 

 
 
Parkeringsplatser kommer att kunna anordnas söder om Kristianstadvägen längs gatorna. 
Parkering för besökande i park kommer att ordnas utmed den nya lokalgatan och på torget.  
 
Parkeringsplatserna i p-huset har efter politiskt beslut minskats inför granskningsutskicket 
och parkering föreslås nu enbart i tre våningar i stället för fyra. Parkering kommer delvis 
kunna ske längs gator men är inte något som planen anger annat än att anpassa gatornas 
bredd.  
 
Övergång över Kristianstadvägen är ett förslag på en trafikstruktur i detaljplanen. 
Anledningen till att detta förslag presenteras är för att uppnå en smidig övergång mellan 
parkeringshuset och vårdcentralen. Trafiklösningen med detta alternativ är inget som är låst 
med aktuellt planförslag utan ett alternativ och det kan vid behov justeras. Vad gäller 
möjligheterna till vänstersvängar och begränsning av dessa motverkar planförslaget inte de 
förslag som Tekniska förvaltningen föreslår.  

/ 49.36 

I . .- \ ._. 49.15 
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Gatornas bredd om 6 m har justerats i planbeskrivning på sid 20 för att stämma med 
plankarta. På aktuell illustration på denna sida är gatumarken nu illustrerat 6,6 m som 
körbar väg. Därutöver finns ytterligare 2 meter på vardera sida planlagd som gata för att 
även möjliggöra för trädallé. Gatubredden blir här totalt 10,6 m.  Plankartan medger med 
aktuellt förslag inför antagande minst 7m bredd på samtliga gator.  

 
Planavtal med fastigheten Hässleholm 87:49 har försökts att skrivas mellan fastighetsägaren 
och planavdelningen. Fastighetsägaren har visat intresse och även efterfrågat byggrätter i ny 
plan men något planavtal har inte upprättats. Därav anges att fastighetsägare ska bekosta 
planavgift enligt taxa vid framtida bygglovsansökan då ny byggrätt utnyttjas, vilket skrivs in 
i planhandlingarna. 

 
Förslag till fastighetsbildning (punkt 12 och 13): Den tekniska anläggningen ritas om för att 
passa befintlig fastighetsgräns. Gällande säkerhetsavstånd och tillgänglighet kan fortfarande 
uppnås då anläggning ligger vid gata och prickad mark. Justering innebär att nya nummer 
angetts (11,12).  

 
Då gångbanan har utgått som egenskapsgräns och användningsgränsen för kvartersmark 
flyttats ut, redigeras punkt 14 och 15 i enlighet med tekniska förvaltningens synpunkter. 
Justeringar innebär att nya nummer har angetts (13, 14) 

 
Bestämmelsen för fördröjningsmagasin har reviderats efter tekniska och länsstyrelsens 
synpunkter. Med aktuellt förslag anges ingen exakt volym på plankartan. Förtydligande 
redogörelse görs i planbeskrivning. 

 
Bestämmelsen C stryks för byggnad (bostället) i park för att planförslaget inte ska påverka 
riksintresset för järnväg. Användningen är nu enbart relaterad till parkverksamhet.  

 
Illustration på sid 20 har uppdaterats. Se även svar om gators bredd ovan.   
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Miljöavdelningen 

Planförslaget ger möjlighet för nya bostäder i centralt läge nära järnvägsstationen, 
vilket är positivt. Planen medför dock exploatering av värdefull parkmark. Läget medför 
också att buller, markföroreningar med mera kan inverka menligt på boendemiljön. 
 
Buller 
Bullernivåerna i området är höga från väg och järnväg. Med de skyddsåtgärder som 
planeras minskar olägenheten avsevärt. För parken blir ljudmiljön kraftigt förbättrad. Trots 
åtgärderna kommer bullerförordningens riktvärden att överskridas i vissa bostadslägen 
avseende både ekvivalent- och maxbuller. Detta kan delvis avhjälpas med 
planbestämmelserna om att minst hälften av bostadsrummen ska vändas mot 
bullerskyddad sida, alternativt planläggning av lägenheter mindre än 35 kvadratmeter. 
Enligt trafikbullerförordningen gäller följande: Buller från spårtrafik och vägar bör inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. För en bostad om 
högst 35 kvadratmeter bör bullret inte överskrida 65 dBA. Om ljudnivån ändå överskrids 
bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 
vid fasaden. 
 
Enligt planbestämmelse får startbesked inte beviljas förrän bullerskydd upprättats. 
Detta gäller dock endast söder om Kristianstadsvägen. För bostäderna på multihuset 
överskrids enligt bullerutredningen maxvärdet utan bullerskydd om 1,2 m, men 
planbestämmelse saknas om att skyddet ska finnas. Det bör förtydligas hur 
trafikbullerförordningens krav avses uppfyllas. 

 

Bullerskyddade uteplatser finns inskrivet i planbestämmelserna. 
 
Som det konstateras i planen ställs det höga krav på byggnationen för att 
inomhusmiljön ska bli godtagbar ur bullerhänseende. 
 
Miljöavdelningen är generellt negativ till att utnyttja möjligheterna till undantag från 
trafikbullerförordningen och anser att ljudmiljön istället bör förbättras så långt möjligt. 
Trafikbullerförordningen utgår inte från människors hälsa, utan vill möjliggöra 
bostadsbyggande i mer bullerutsatta områden än tidigare varit möjligt. I detta fall förefaller 
förbättringar gjorts så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt utifrån planens 
styrmöjligheter. Byggs små lägenheter under 35 kvadratmeter innebär det att ingen 
bullerskyddad sida finns med möjlighet att ostörd öppna ett fönster. Miljöavdelningen 
anser att lägenheter med bullerdämpad sida är att föredra. 
 
Ytterligare minskning av bullerstörningarna kan uppnås genom sänkning av hastigheten på 
kringliggande vägar till 40 km/h, vilket skulle förbättra såväl boendemiljön som trivsel och 
säkerhet för oskyddade trafikanter. Höghastighetsbanan är förnärvarande ute på samråd tre 
av fyra. Om nya stambanan lokaliseras till Hässleholm C kommer den självfallet att 
påverka bebyggelse nära nya banan, särskilt om den kommer att gå in ovan befintliga spår. 
 
Förorenad mark 
De markföroreningar som konstaterats i området kommer till stor del att grävas 
bort i samband med exploateringen, vilket säkerställs genom planbestämmelserna. 
Miljöavdelningen förutsätter att även föroreningar som eventuellt befinner sig 
mellan de planerade byggnaderna saneras. 
 



Granskningsutlåtande för Detaljplan för Hässleholm 87:38 m.fl.  30 (49) 

I det område som planeras för park har halter av barium, koppar och zink överstigande 
Naturvårdsverkets riktlinjer för mindre känslig markanvändning (MKM) och halter av bly 
överstigande riktvärdet för känslig markanvändning (KM) konstaterats i det ytliga 
jordlagret. Föroreningen är endast avgränsad i djupled och det är okänt hur stora ytor som 
berörs. 
 
Rapporten om markprovtagningen rekommenderar sanering, men det framgår 
inte av planen hur det ska säkerställas på de ytor som inte ska bebyggas. 
Miljöavdelningen anser att även denna förorening behöver saneras. Eftersom 
parkytan minskar kommer besökstrycket att öka på återstående områden, vilket 
ökar exponeringen. 
 
Föroreningen finns i de översta decimetrarna jord. Då odling planeras i området 
är det särskilt viktigt att detta kan ske utan hälsorisker. Människors exponering för 
föroreningen kan förväntas öka genom direktkontakt med och inandning av jord 
vid odlingsarbete och vid intag av grönsaker odlade på platsen. Om sanering av 
parkmarken inte kan säkerställas genom planbestämmelser bör sanering genomföras innan 
planen antas. Vid sanering bör risken för hälsa och miljö vägas mot naturvärden. 
 
Exploatering av parkmark 
Planbeskrivningen redogör för hur den återstående parken kan utvecklas för att 
kompensera för de ianspråktagna områdena. 
 
Dagvatten 
Planen föreskriver att källare inte får finnas, samt höjd för grundläggning för att förebygga 
översvämning. En del av parken avsätts som torrdamm för fördröjning av dagvatten. I 
planbeskrivningen föreslås dagvatten från parkeringshuset avledas till sand- och slamfång 
samt oljeavskiljare. Det framgår inte vems ansvar det är att anlägga och sköta 
oljeavskiljaren. Det är viktigt att reningen kommer till stånd för att förebygga oljeutsläpp 
till recipient. 
 
Vibrationer 
Enligt behovsbedömningen bör en utredning om vibrationer från järnvägen tas fram. 
Miljöavdelningen saknar en diskussion kring att vibrationer inte nämns i planförslaget. 
Detta påtalades i samrådsskedet. 
 
Övrigt 
Boende planeras ovanpå parkeringshuset. Det är viktigt att byggnaden utformas så att 
luftföroreningar och buller från parkering och ventilationsaggregat inte påverkar 
boendemiljön negativt. 

 

Kommentar: (Se även kommentar till Länsstyrelsen och Trafikverket) 
Planavdelningen tackar för synpunkter. 
 
Buller 
Plankartan förtydligas med att det möjliggörs för genomgående lägenheter med 
minst hälften av rummen mot tyst sida, samt möjliggör för mindre lägenheter 
(<35kvm) där bullernivåer är höga. Med planbestämmelse att bullerskyddad 
uteplats ska finnas bedöms bullerkraven säkras i detaljplanekartan för bostäder på 
multihuset. Utifrån hur planen nu är författad uppnås gällande bullernivåer för 
bostäder även på parkeringshuset. Detta har säkerställts med uppdaterad 
utredning 2021-08-10 och är förenligt med hur planen är författad.  

 

----
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Marförorening 
Förorenad mark är avgränsad i djup och kommer grävas bort i samband med 
exploatering av kvartersmark. Detta villkoras och säkras med planbestämmelse.  

 
Exploatering av parkmark 
Vad gäller förorenad mark i park finns inget villkor i planen om att denna ska 
saneras i samband med exploatering. Anledningen till att markområdet för 
parkändamål inte villkoras är för att ingen lovprövning görs i parkmark som redan 
finns. Att villkora anläggning av befintlig park efter att mark sanerats blir en 
verkningslös planbestämmelse. Stadsodling beskrivs i planbeskrivningen, men all 
text om förslag eller vision om att det ska vara ätbara växter stryks. 
 
Förtydligande görs i planbeskrivningen om att det förekommer föroreningar i 
park. Förtydligande redogörelse görs i planbeskrivning om att det vid exempelvis 
stadsodling ska säkerställas att marken är lämplig för detta och att det vid behov 
då ska avlägsnas jordmassor och ersättas med ny odlingsjord.   

 
Dagvatten 
En utökad redogörelse för dagvattnet och miljökvalitetsnormen för vatten 
redovisas mer i detalj och en recipientkarta läggs in i planbeskrivning (bild enl. 
nedan). Vidare görs höjdsättning av nya gator för att säkerställa avrinning mot 
dagvattenmagasin.  

 
 

Vibration 
Vibrationer hanteras lämpligast vid källan för vibrationerna. Något som kan 
minska vibrationer från räls är att denna stabiliseras i bankroppen och lägga in 
dämpande material. Detta uppnås genom en väl underhållen järnväg och eller vid 
nybyggnad. En förtydligande redogörelse läggs till i planbeskrivning. Vidare 
åtgärder är att reglera avståndet mellan spårområde (spårmitt) och nya byggrätter.  
 
Ytterkanten av nya byggrätter ligger inom 77 meter från spårområdet vilket 
innebär ”viss risk” för vibrationer. Den största delen av planområdet ligger på mer 
än 100 meter från spårmitt vilket innebär en liten risk för vibrationer enligt det 
generella avståndet från källa till vibrationer. För att säkerställa att vibrationer inte 
får en påtaglig negativ påverkan har en vibrationsutredning genomförts (2021-09-

17 YTAVRINNING OCH AVRINNINGSOMRÅDEN 
Dagvatten från planområdet avleds med dagvattenledningar i huvudsak till ett allmänt 
dagvattenledningsnät i Östergatan. se bilaga 3. Dagvattnet leds vidare österut i dagvattenledning 
vilken har ett utlopp i ett dike vid Björklunda. Diket leder vattnet söderut till en dagvattendamm och 
sedan vidare under Södra Kringelvågen och vidare till Maglekärrsbäcken. Bäcken leder vattnet 
västerut till Finjasjön. Se figur 8 nedan. Finjasjöns avrinningsområde visas i figur 9 nedan. 

fl . l"lllJill ~·-0 -
Finjasjön 

Flgur 8. Oagvattsn Iran planområdet avleds med ledningar och dika till Maglelcarrsbåcken och vidaru till 
Flnjasjon. Sakgrundskarta Iran VISS 2019-04--09. 
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14). Utredning föreslår att byggnader använda betongstomme i konstruktionen 
och kommer då att klara gällande riktvärden om 0,4 mm/s med marginal.  

 
 

Kommunledningsförvaltningen / Fiberavdelningen 
Har inget att erinra mot detaljplanen. 

 
 

FASTIGHETSÄGARE, FÖRENINGAR, BOENDE MED FLERA: 

Liberalerna Hässleholm 
Vi i Liberalerna i Hässleholm vill tacka för en trevlig och intressant detaljplan. Intrycket 
detaljplanen ger är att det kan bli ett fint och attraktivt område. Vi ser dock en avvikelse 
och det gäller tomten där vårdcentralen Vänhem ligger och parkeringen framför 
densamma. Enligt detaljplanen skall man kunna uppföra ett parkeringshus i fyra 
våningsplan med 1-plans stadshus på taket. Ett sådant parkeringshus skulle ej smälta in i 
den stadsmiljö som finns i området och skulle därmed förfula stadsbilden. Området är 
också A-läge i Hässleholms centrum och att då ge så mycket plats åt bilparkering i stället 
för fler bostäder är fel inriktning. 
 
Vi anser att man i stället skall tillåta ett parkeringsgarage med max 2 våningsplan med ett 
plan under marknivå och ett våningsplan över marknivå. Ovanpå detta så skall man tillåta 
3-4 våningsplan för bostäder. Utformningen av parkeringshusdelen måste smälta in i 
omkringliggande byggnader och omgivning. 
 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Förslaget medger parkering i våning I till 
och med III Bostäder medges i våning IV till och med VI. Underjordiskt 
bebyggelse försvåras till följd av att bestämmelse om färdigt golv måste användas 
och att översvämningsrisken ökar något söder om Kristianstadvägen.   

  
Kärnalliansen 
Kärnalliansen tackar för möjligheten att yttra sig och vill börja med att tillstyrka förslaget. 
Vi anser att det är ett välavvägt förslag som kommer utveckla och förtäta centrum 
samtidigt som den grönska som präglar området idag kommer fortsätta prägla området 
även efter det att området har byggts enligt detaljplanen. Från Kärnalliansen hade vi dock 
önskat en tydligare beskrivning om trafiksituationen över Kristianstadsvägen samt att det 
nya området i Paradiset kommer vara en testpilot för ex. ett underjordiskt avfallssystem. 
Från vår sida tycker vi att detta borde vara det enda alternativet när det kommer till 
avfallshanteringen inom området för att minska andelen trafik inom Paradiset. 

 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. En del förtydliganden om trafiksituationen 
görs i detta granskningsutlåtande. Planbeskrivning ses över i syfte att förtydliga 
aktuellt förslag.  
 
 
 
Fastighetsägare Lärkan 6  
Jag önskar att cykelvägen som går längsmed bullskyddet (från Kristianstadvägen till tunneln 
upp mot brandstationen enligt ritningen på utskicket som vi fått hem) blir asfalterad och 
upplyst med gatlampor. Vad betyder den streckade linjen mellan vändzonen på Backgatan 
och cykelvägen som jag benämner tidigare i mailet (ner mot brandstationen)? På ett 
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grönområde har ni skrivit ”Lek” på ritningen. Vi önskar att det blir både en lekplats samt 
fotbollsplan.  
 
Om vi fick önska så ser vi gärna att det blir en bättre förbindelse från vändzonen på 
Backgatan ner mot parken längs järnvägen. 
 
Finns det möjlighet att sätta upp någon discgolfbana så är det också intressant från vår 
sida. 

 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Detaljplanen har inte angett vilken 
markbeläggning som ska användas. Aktuellt planförslag motverkar inte att olika 
typer av markbeläggning används på gång- och cykelbanor i park.  
Den streckade linjen i plankartan som sträcker sig från vändzonen på Backgatan 
över parkmark är en linje i den underliggande grundkartan som illustrerar möjlig 
gångväg i park.  
Efterfrågad vänszon utökas något inför granskningen. 
Önskat innehåll i park motverkas inte av planförslaget. Synpunkter förmedlas till 
politiken med detta granskningsutlåtande.  

 
 
 

Hyresgäst Lustgården 1  
Under februari 2021 sammanställde jag mina kommentarer på det bildrika utdraget, sid 19, 
ur Granskningshandling, men jag återger dem även i löpande text här med ibland aningen 
justerarad text: 
Sidan 37 punkt nr LG-0: Överst på pdf:ens sida 19 finns kvarteret med Parkeringshus i 
kartan samt symboler för detsamma. En bild från sidan 37 kan användas för att belysa 
risker och timade räddningsoperationer i parkeringshus. 
 
Söndagen den 31 december 2017, Nyårsafton—notera att det skedde tio månader efter 
Räddningstjänstens samrådssynpunkter lämnats på Detaljplan Paradiset och Vänhem—
utbröt i Kings Dock Car Park 16:42 i Liverpoolen storbrand. ”The resulting blaze led to 
the loss of approximately 1,150 vehicles and so severely affected the 
fabric of the building, that demolition is the likely outcome. Fire Investigation activities 
began at the Kings Dock Car Park at 18:22hrs on 31st December … CCTV footage shows 
that the fire started in a vehicle on level 3. … ” 
 
https://www.bafsa.org.uk/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/12/Merseyside-
FRS-Car-Park-Report.pdf 
är utgiven av The British Automatic Fire Sprinkler Association (BAFSA) och innehåller en 
tidslinje på minutnivån, där det framgår att extern släckning inleddes 16:56 och att det tog 
ungefär två timmar att bekämpa elden, innan den brittiska räddningstjänsten tvingades ge 
upp byggnaden och evakuera styrkan. 
 
I https://www.nfpa.org/News-and-Research/Publications-and-media/NFPA-
Journal/2019/March-April-2019/Features/Protecting-Parking-Garages beskriver The 
National Fire Protection Association (NFPA) Journal I USA samma händelse i artikeln 
”Ramp Risks”, att branden startade i en sannolikt icke-alls-elektrifierad Land Rover. 
 
Vidare att olika eldfängda material gav snabb spridning av branden. Ett 
byggnadsarrangemang på sidan 37 i föreliggande Granskningshandling kräver långt mer 
studier i samspel mellan Hässleholms kommuns tjänstemän och politiker, 
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Räddningstjänsten och dess regionala, nationella och internationella organisationer än vad 
som indikeras vara planerade. Liknande utredningar i samspel har nyligen skett kring 
vätgas i Vårgårda för solceller och H2-användning inom flerfamiljs bostadsbyggnader. 
a. Sidan 19 punkt nr LG-1: Citat av en punkt i min respons 2017-02-27: 
"Kristianstadsvägen mellan Stattena-rondellen och Grönängsplan är svårt belastad av Öst-
västlig genomfartstrafik; mer än Viaduktgatan. Det är små möjligheter att leda bort 
personbilstrafiken härifrån." 
 
 

• Jag noterar att vårdcentralsläget och övergångsstället är flyttade jämfört med 
tidigare Samrådshandling Upprättad 2016-10-14 Sidan 19 punkt nr LG-2+3: De 
två kartorna på denna sida i PDF-filen är inte samordnade vad gäller Nord-Syd-
lokal-GC-vägen. Min på pdf-sidan-19 tillagda bild baseras på att längden på 
fastigheten Östergatan 36 är lika i de båda kartorna. 
 

• Kanske är det en bristfälligt koordinerad gestaltning i de två figurerna med olika 
skapare på samma sida i föreliggande Granskningshandling? 

 

• Tveksamt med Nord-Syd-lokal-GC-vägen så nära gavelentrén till fastigheten, som 
idag har adressen Östergatan 36A. Tillståndet vid gaveltrappan är idag något 
ansträngt med grind och skyltar ”Privat”. 

• Fordonstrafiken från Kristianstadsvägen in till & in i P-huset är inte alls gestaltad i 
föreliggande Granskningshandling. 

 

• Fordonstrafiken till en planlagd vårdcentral i Kv.3 är beskriven men inte gestaltad. 
 

• Behövs det inte en vändplats där ganska högt ovanför Kristianstadsvägen? 
Backande fordon bör ju undvikas. Sidan 19 punkt nr LG-4: Det finns 
nivåskillnader mellan a) Kristianstadsv-N-S-övergångsställe och b) NS-lokal-GC-
vägen samt c) en planlagd vårdcentral i Kv.3 
 

• Vidare den stora belastningen av Öst-västlig genomfartstrafik. 
 

• Säkerhet? • Rullstol/eloped/...? • Trafikljus i T-korset? • Synkronisering med 
trafikljus i rondeller? 

 

• d. Sidan 19 punkt nr LG-5: Granskningshandlingen hanterar bara delvis teman 
som Infrastruktur, transporter av varor ... sopor, förråd, 3-D fastigheter, 
grannrelationer, brottsprevention, …, Övervakning via kameror och inspelning 
dygnet runt? Mycket värt vid utredningar av olika händelser. 

 

• Speciellt brand & stöld. Kanske dessa teman ska beaktas mera i andra dokument 
och faser. Det är nu 50 år sedan första stölden skedde från vår bil i ett p-däck i 
Göteborg och en av grannarna började gå vakt där nattetid. Det finns enligt mitt 
vetande fyra olika typer av tre-dimensionellt fastighetsutnyttjande: • 
Tredimensionell fastighet, • ägarlägenhetsfastighet, • indirekt ägande och • 
rättigheter. Samtliga kommer att finnas i Paradiset och Vänhem. 

 

• Det finns risk för vita fläckar i ansvar och säkert flera teman att bearbeta, när 
föreliggande Detaljplan förverkligas. 
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• Ett exempel återfinns i nästa punkt. e. Sidan 19 punkt nr LG-6: • Elbilsladdning 
Krav på Upphandling för bidrag? • Energipriset för laddning i Sverige varierar 
mellan 1 och 13 kr/kWh; mest mellan 1.5 och 5 kr/kWh. 
1 Plugin-hybrider laddar ofta (i korttids p-hus, via hyrd p-plats eller med hemma-
box) 
2 Renodlade batteribilar laddar länge hemma. Vi har en sådan bil samt egen box i 
Blekinge. 
1+2 Var skall de boende i det framtida Paradiset ”hemma-ladda” nattetid? Vems 
ansvar blir det med ”ett mång-dimensionellt ägande” att planera och genomföra 
detta? Vidare—och det är kanske viktigast—att laddarna byggs upp i ett 
kommunicerande system så att de hålls återställbara och tillgängliga för laddning. 
3 En DC-snabbladdare kan bl.a. anordnas vid den transformator, som idag finns 
nära Göingehuset. Kanske på fler platser i området? E.ON är nämnt i föreliggande 
Detaljplan och därmed näraliggande. Krav på Upphandling för bidrag? 
 

• Det är nu man kan förbereda framtidssäker laddning av elbilar och med statliga 
bidrag till installationer. f. Sidan 17&19 punkt nr LG-7: • Höghastighetsbanan, 
"numera Nya stambanan" belyses av • Skanska 16 febr.; • Trafikverket 28 febr. 
2021. 
1 Landbroar—inte banvallar—gör höghastighetsbanor flera miljarder billigare. 
2 Byggtiden kortas avsevärt jämfört med Sverigeförhandlingens 25 år. 
3 I stadsmiljö kan banan övertäckas så att den går inne i tunnlar på broar. 
4 Sthlm-Jönköping-Malmö/Gbg kan byggas för långt under 205 miljarder. 
Se t.ex. https://www.sydsvenskan.se/2021-02-16/landbroar-gor-det-billigare-att-

 byggahoghastighetsbanon 
 

• Höghastighetsbanan—"numera Nya stambanan" väster om den befintliga 
Stambanan— beaktas mera i andra detaljplaner och faser men kommer att kraftigt 
påverka Paradiset och Vänhem visuellt och/eller akustiskt. 

 
Jag bifogar också mina synpunkter som text i rutor på sidan 19 inlagda i ett utdrag ur 
föreliggande Granskningshandling. Mina perspektiv innefattar klimatförändring, hälsa, 
vård & omsorg, höghastighetståg, elektrifierade fordon på gummihjul samt 30 till 100 års 
användning, och att man ska undvika dyrbara uppgraderingar efter något enstaka år. 
Mitt dokument får givetvis vidaresändas till områdets exploatörer och fritt användas av 
dem. 
 

 

Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter på planförslaget. Illustrationerna i 
planbeskrivningen ska ses som möjliga sätt att lösa gestaltningen. Förtydliganden 
om genomförandet görs i genomförandebeskrivning och kan även läsas i kapitlet 
som redogör för fastighetsrättsliga konsekvenser. 
Övrig synpunkter om elektrisk infrastruktur och brandsäkring är inget som 
motverkas av planförslaget. Brandsäkring ska redovisas i bygglovsskedet och 
detaljplanen ska möjliggöra för dessa lösningar.  
 
 
Byggnadsföreningen Medborgarhuset upa i Hässleholm  
I förslaget framgår att man vill ta del av vår parkeringsplats på fastighetens södra sida i 
anspråk för en gång och cykelväg. Verksamhet i huset bygger på medlemsbesök till husets 
organisationer och besök till Citymottagningen som är en privat vårdcentral och knuten till 
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Region Skånes verksamhet. Redan idag är det mestadels fullt på parkeringen vid de olika 
aktiviteterna i huset då det även är personalparkering för anställda i huset.  
Vi ser inte det möjligt att ta bort någon del av parkeringsplatsen överhuvudtaget.  
 
Då området skall innehålla 200 bostäder bedömer vi att 0,5 parkeringsplats per bostad är 
otillräckligt. Redan idag används gator och gräsytor till parkering för de boende kring 
området. Då Hässleholms kommun inte har någon större utbyggd kollektivtrafik inom 
staden eller till kransorterna, ser vi att de boendes möjlighet till arbetspendling och 
fritidsaktiviteter blir starkt begränsade. Vi ser snarare ett behov av 1,5 bil per bostad för att 
tillgodose boende, besökare till de boende och till nya vårdcentralen.  
 
När det gäller tilltänkta parken på norra sidan om vårt hus, så vill vi att eventuell 
fastighetsreglering sker så att gränsen flyttas ytterligare norrut för att ge plats till sophus för 
våra sopkärl och plats för cykelställ.  
 
Vad gäller trafiken, ut/infarter, övergångställen m.m. tycker vi att ett helhetsgrepp för 
Kristianstadsvägen från rondellen vid Citygross och sträckan bort mot Skolgatan borde tas 
för att eliminera trafikstörningar som redan idag har ökat, delvis p.g.a. ökad trafik, och 
övergångsstället vid Citygross. 
 

Kommentar:  
Parkeringsplatser på fastigheterna 87:39 och 87:40 södra sida bedöms inte 
försvinna med aktuellt planförslag. Korsprickad mark går med planförslaget ut till 
den avgränsning som gäller idag för parkering. För del av fastighet behövs ett u-
område för att skydda befintliga underjordiska ledningar. Parkering är fortsatt 
möjligt här.  
 
Förslag på parkering per boende i området blir med aktuellt planförslag 0,6 
parkeringsplatser/bostad och grundar sig på politiskt beslut i samband med att 
detaljplanen skickades ut på granskning. Motiveringen utgår från att det är ett 
attraktivt markområde där bostäder har ett stort värdeskapande.  

 
Gränsen mot park har lagts in där befintlig anlagd gångväg möter gräsmatta och 
lagts i en rak linje enligt praxis för fastighetsbildning. Att flytta gränsen norrut 
resulterar i att mindre del av gräsmatta ska skötas av privat ägare och resten av 
kommunal huvudman. Utifrån detta perspektiv har fastighetsgräns lagts i en rak 
linje längs befintlig gångväg. Fastigheten 87:39 har utökats i väster, inom 
nuvarande kommunal mark, för att kunna facilitet efterfrågad service med möjligt 
sophus.  
Synpunkter på trafiksituationen längs Kristianstadvägen förmedlas med detta 
granskningsutlåtande till tekniska förvaltningen och till politiker.  
 
 
Föreningen Hållbara Hässleholm, ej sakägare  

  

Vår uppfattning är att det är en omfattande och välskriven planhandling som på ett tydligt 
sätt beskriver och tar hänsyn till hållbarhetsaspekten ur flera olika perspektiv. Det är en 
viktig målsättning att skapa förutsättningar för fler bostäder, och att dessa byggs i ett 
stationsnära läge. Det är också en lovvärd inställning att ta tillvara de förutsättningar det 
ger för kommande boenden att använda mer hållbara transporter som tåg och annan 
kollektivtrafik, och att använda gång och cykel för de korta transporterna. Det är ett bra 
steg att minska parkeringsnormen till 0,6 parkeringsplatser per lägenhet, även om vi från 
Hållbara Hässleholm menar att det egentligen krävs ännu kraftigare styrmedel för att 
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uppnå målsättningarna om ett hållbart transportsystem, dels för att ha en möjlighet att nå 
klimatmålen, men också för att nå de målsättningar som kommunen själva satt upp om en 
hälsofrämjande stadsplanering och att nå miljömålen frisk luft och en god bebyggd miljö. 
När det gäller parkeringshuset förstår vi syftet och nyttan av den – den frigör mark som 
annars skulle ha använts för markbunden bilparkering och kan i stället användas för att 
behålla mer grönstruktur. Men vi anser ändå att det inte är förenligt med en hållbar 
stadsbyggnad att börja bygga stora parkeringshus i en förhålldevis liten stad som 
Hässleholm. Vi ställer oss också frågande till lösningen att ha tre våningar med 
bilparkering i botten och bostäder ovanpå. Vi instämmer i Miljönämnden ifrågasättande (se 
samrådsredogörelsen), när de ”efterfrågar en redogörelse för hur avgaser ska avledas från 
parkeringshuset utan att vålla olägenhet för boende i husen ovanpå parkeringshuset”. 
Stadsbyggnadskontorets svar att ”parkeringsdäcket ska ha genomsläppliga våningsplan och 
således bedöms ventilationen som god i parkeringshuset” svarar inte på den frågan. Kan 
bilarnas avgaser som ventileras ut från de genomsläppliga våningsplanen tränga in i 
bostadshusens ventilationssystem eller i lägenheternas fönster vid vädring eller liknande? 
Är den här byggnadstekniken tillräckligt provad?  
 
Men det finns också andra utmaningar och problem med planen kopplat till lokaliseringen. 
Man påpekar själva i planförslaget att det är negativt att den nya bebyggelsen sker på 
befintlig parkmark och grönstruktur. I planförslaget framhålls att den minskade ytan 
grönstruktur ska kompenseras av en förbättrad kvalitet. Men vi vill understryka att man 
inte kan kompensera en minskning av ytan med bättre kvalitet, eftersom ytan, alltså antalet 
kvadratmeter per person, också är en kvalitetsfaktor. I och med att det tillkommer många 
nya boenden i området, blir det också fler personer som ska dela på en yta som alltså blir 
mindre än den tidigare. Om planen ska bli hållbar krävs att det tillskapas nya grönområden 
i närheten av området, så att ytan per person behålls minst intakt. Det är bra att utveckla 
kvaliteten på de befintliga grönområdena, men ytan per person måste vara tillräcklig. 
Denna bedömning och kompensation saknas i planen. 
 
Buller är en annan utmaning, som är direkt kopplad till lokaliseringen. De svenska 
riktvärdena för buller antogs av riksdagen 2017, och innebär en höjning jämfört med de 
tidigare.  

 
WHO har däremot sänkt sina riktvärden till följd av bättre kunskap om sambanden mellan 
buller och hälsa. För transportbuller rekommenderar WHO följande medelljudnivåer 
utomhus vid en bostadsbyggnads fasad: (https://camm.sll.se/aktuellt/whos-nya-
halsobaseraderiktvarden- 
for-omgivningsbuller/ ) 
• Vägtrafik: 53 dB Lden (cirka 50 dB LAeq,24h) 
• Spårtrafik: 54 dB Lden (cirka 48 dB LAeq,24h) 
 
Det är alltså stora skillnader mellan de svenska nu gällande riktvärdena och de som 
fastställts av WHO. Om målsättningen är att planera för att skapa goda förutsättningar för 
hälsa bör det vara WHO: riktvärden man ska luta sig mot. I den fördjupade 
översiktsplanen för Hässleholm står under rubriken Hälsofrämjande stadsplanering: En säker 
yttre miljö har en långsiktigt positiv inverkan på folkhälsan. Detta innebär att stadsplaneringen ska syfta 
till att exempelvis minska buller genom strategiska skydd och ändamålsenlig bebyggelse… 
 
Det innebär att en lokalisering för bostäder med dessas bullernivåer inte kan ses som i linje 
med den fördjupade översiktsplanens intentioner.  

-
Tr.ifikbuller Ekvinlentnivi M .ix i m.il n iv it 
Utomhus (frifiltsvuden) 

Vid fa.s.id 60 dBA 

Pi utep ts• 50 dBA 70 dBA 
. 
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Hållbara Hässleholm anser alltså att det är en välskriven plan som innehåller många 
lovvärda inriktningar och har en hög ambition kopplat till en hållbar utveckling. Men 
planförslaget i sig kan inte kompensera för de problem som lokaliseringen medför. Mot 
bakgrund av detta föreslår Hållbara Hässleholm att planförslaget inte antas.  
 

Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter på planförslaget. Synpunkter tillgängliggörs 
för politiker inför beslut om antagande.  
 

 
Privatperson 1, ej sakägare  
Jag ser planändringen som mycket positiv men vill ändå lämna lite blandade 
förbättringsförslag. Då lediga ytor för bebyggelse är en bristvara i de centrala delarna gäller 
det att få ut så många kvadratmeter boyta som möjligt per markyta. Dvs. bygg mer på 
höjden. Då kan man frigöra mark. Man skulle också kunna hävda att högre hus är en 
nödvändighet för att bättre utnyttja marken i enlighet med 2 kap miljöbalkens om 
resurshushållning. 
 
Fastigheterna i södra delen av planen 
Samtidigt har jag insett att i andra ändan ligger behovet att kunna få ner solljus vilket 
motsäger för höga hus. I aktuellt fall kanske fyra våningar är optimalt men jag skulle ändå 
rekommendera att planen säger IV-V respektive III-V så har man inte stängt dörren om 
man gör en blandad bebyggelse med tre-, fyra-, femvåningshus. Med trevliga innergårdar 
skulle man kunna ha det nordliga huset fem våningar men det södra huset begränsas till tre 
våningar för ljusinsläpp och de som förbinder dessa fyra-fem våningar. En bra arkitekt kan 
högst sannolikt få ihop en bra och tilltalande utformning. 
 
Fastigheten i norra delen av planen 
Ett mycket intressant och spännande koncept. Finns något liknande vid Triangeln i Malmö 
vilka är mycket attraktiva. Även ovanpå garageplanen vid fastigheten Elinero 4 i Malmö 
finns det ett liknande koncept. Detta visar att de här planerade fastigheterna ovanpå 
parkeringshuset är väl fungerande. Dessa kommer högst sannolikt att bli mycket populära. 
Tänk att få ha en egen villa högst upp flera plan upp. Det är få förunnat. Det blir typ 
Hässleholmsporten med dess äganderätter högst upp. Den planerade utformningen 
kommer med högsta sannolikhet att bli ett lyft för stan. Med husen ovanpå kan man lägga 
till gemensamma trädgårdar och grönstrukturer vilket ger en mysig atmosfär. 
 
Anledningen till att jag tycker att det är OK att ha husen en våning högre än omgivande är 
att på 2070-talet när de nu omgivande ska rivas och ge plats åt nya kan man i sin höja dessa 
en våning över dessa nu planerade osv.  
 
Om inte ovanstående borde man åtminstone kunna tillåta typ högst 25–40 % av byggytan 
fick höjas med en våning. På detta sätt skulle exempelvis husen 1 - 2 kunna härbärgera 
några lägenheter med fina terrasser och uteplatser. Alternativt gemensamma uteplatser på 
taket med ett eller några gemensamhetsutrymmen. Jag tror att en bra arkitekt skulle kunna 
få ihop ett drömbygge.  
 
Det intressanta blir när 00- och 10-talister på 70- och 80-talet kan blicka tillbaka och 
komma ihåg spännande projekt som startades. Sannolikt kommer ett flertal höghus att vara 
försedda med gemensamma trädgårdar och några fastigheter högst upp. 
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Så i stort tycker jag planen är mycket intressant och kan bidra till ett bättre och mera 
hållbart 
samhälle. Genom parkeringshuset kan man kanske frigöra lite utrymme på gatorna så att 
dessa kan användas för de som har ärenden i stan istället för långa parkeringsplatser. 
Nedan följer lite fakta som kan vara bra att beakta.  
 
Genom att bygga mer på höjden kan man frigöra mera gröna ytor och parkeringshusen 
kan frigöra mark för grönytor istället för parkeringsytor.  
 
Buller och emissioner från fordon 
Bullerutredning 
Det ska noteras att det nuvarande trafikflödet har räknats upp med 1,41 % per år avseende 
persontrafik respektive 1,65 % per år avseende tung trafik. Uppräkningen har skett till ett 
prognos år 2040 vilket innebär en ökning med 1,014120 respektive 1,016520 motsvarande 
+32 % respektive +39% ökning av trafiken. Dessa värden avser den nuvarande 
bebyggelsen. Mot bakgrund av pågående klimatarbete och samhällets viljeinriktning att 
minska på privatbilism till förmån för kollektivtrafik/ cykel får dessa uppräkningar vara 
mera överskattade än ett s.k. ”worst case” scenario. Bullerberäkningarna baseras således på 
överskattade värden. 
 
Det torde snarare vara så att trafikintensiteten kan komma att minska. Med en bättre 
underhållen järnväg med ökad tillgänglighet finns det stor potential att övergå till cykel till 
stationen som ligger inom rimligt cykel- och gångavstånd till området. 
 
Utöver detta ska anföras att den tekniska utvecklingen vad avser eldrift är under stark 
utveckling. Flera länder bl.a. Frankrike och Storbritannien har planer på att förbjuda 
fossilbränsledrivna fordon. Storbritannien förbjuder exempelvis försäljning av bensinbilar 
från och med 2030. Fordonsflottan år 2040 torde med högsta sannolikhet utgöras av 
övervägande del eldrivna fordon. En sådan fordonsflotta genererar betydligt lägre 
bullernivåer än bränsledrivna fordon. Då hastigheten är begränsad i närområdet är det 
motorljuden som är dominerande och inte däckbullret. Faktum är att elfordonen är så tysta 
att det har framförts att detta i sig skulle kunna utgöra en risk inne på parkeringsplatser 
och andra platser med blandad rörelse av människor och fordon. Av denna anledning är 
den beräknade bullernivån överskattad även i den del som avser bulleremissionsfaktorer 
för fordon. 
 
Det beräknade bullerbidraget är en produkt av antal fordonsrörelser och 
emissionsfaktorerna. Då bägge dessa var för sig är överskattade blir produkten för hög. En 
hastighetsändring1 med 10 km/h, i intervallet 70–30 km/h, ändrar i grova drag bullernivån 
med 2 dBA. Genom att sänka hastigheten och/eller bättre kontrollera efterlevnaden ger 
således en betydande sänkning av bullernivån. 
 
Om det antas att trafikökningen (genererad av den befintliga delen) uteblir sjunker den 
redovisade bullernivån avseende år 2040 med 32–37 % motsvarande 1,7 dB(A) – 2,0 
dB(A). 
 
Av Trafikverkets rapport ”Exponerade för vägtrafikbuller år 2030, Trafik enligt 
basprognoser eller enligt klimatscenario 3” kan följande utläsas: 
 
”Vägfordon med eldrift har stora fördelar eftersom de är tysta, rena och energieffektiva. De saknar i stort 
sett buller från drivsystemet. Bullret från däck–vägbana är dessutom i allmänhet lägre jämfört med 
konventionella fordon, eftersom smalare däck ofta används för att minska rullmotståndet.” 
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”Andelen vägfordon med eldrift kan förväntas öka kraftigt framöver.” 
 

”Traditionella modeller för bullerberäkning passar varken för kartläggning av antalet exponerade över 
stora områden eller för att göra prognoser. En prognosmodell för framtida bullerexponeringar bör utgå från 
de dominerande och föränderliga förhållanden som påverkar exponeringarna.” 
 
Nedanstående tabell är hämtad från kapitel 6.3 ”Antagen utveckling angående 
bulleremissionsegenskaper” i rapporten. Angivna bullernivåer för fordonstyperna är uttryckta i 
faktorer relativt konventionell personbil år 2016 som har värdet = 1. Exempelvis en lätt 
lastbil (under 3,5 ton) vid år 2016 har en bullernivå som motsvarar 2 personbilar. 

 
Av tabellen kan det konstateras att eldrivna personbilar har en bullernivå som är cirka 
hälften av en bränsledriven personbil. Motsvarande för en buss är betydligt mindre än 
hälften. Sannolikt kan bullret med bättre däck etc. till år 2040 bli än lägre. De redovisade 
framtida bullernivåerna avseende 2040 i bullerutredningen till planen bör därför sänkas 
med minst 3 dB(A). 
 
I stort sett med 100 % säkerhet kan det uttalas att till år 2040 utgörs den större delen av 
fordonsflottan av elfordon. 
 
Detta kombinerat med en högst sannolik nollökning av trafiken från de befintliga 
bostäderna skulle innebära att de beräknade bullernivåerna bör reduceras med 
cirka 5 dB(A). 
 
Med detta förhållningssätt kommer bullerriktvärdena innehållas vid samtliga bostäder utan 
krav på åtgärder. 
 
Emissioner från fordon/garagehus 
En övergång till elfordon ger än större fördelar avseende utsläpp till luft än vad avser 
buller. Emissionen från elfordon är i princip noll. Sett i ett större perspektiv påverkas 
emellertid emissionerna nationellt/internationellt men i det lokala perspektivet blir 
utsläppen noll. Detta är viktigt eftersom vägtrafikens emissioner släpps ut i höjd med barn 
och vagnvagnar vilka är de känsligaste grupperna. Problem med miljökvalitetsnormer är 
alltid orsakade av den lokala vägtrafiken i gaturummen. 
 
När det gäller tomgångskörningar och hastigheter i mycket låg fart samt kalla motorer typ 
garagehus är det huvudsakligen kolmonoxid och oförbrända kolväten som ger problem. 
Utsläppen av kvävedioxid är låga och även partiklar är relativt låga till följd av låg hastighet 
som inte virvlar upp partiklarna lika mycket. Halten kolmonoxid är dock aldrig ett problem 
då halterna kommer att ligga minst en tioexponent under MKN. 
 
Genom att parkeringshuset sker utsläppen i flera plan vilket är betydligt gynnsammare för 
omkringliggande bostäder än om motsvarande antal parkeringar ska ske i gatunivå 
Spridningen blir mycket gynnsammare högre upp. 
 
Ett näraliggande exempel i tiden utgörs av fastigheten Elinero 4 i Malmö. Där har 
beräkningar med efterföljande mätningar visat att påverkan från ett garagehus i två plan 

Bullernivå per fordonstyp 2016 relativt personbil 2016 

Område Personbil Personbil : Lastbil i Lastbil i Buss : Buss Lastbil i Lastbil Lastbil >26! 
eldrift ! <3,51 \<3,5teldr \ !eldrift 3,5-261 i >261 eldrift 

Tätorter 1 0,3 2,0 0,6 5,0 1,0 5,0 i 17,0 3,0 

Landsbygd 1 0,5 2,0 1,0 5,0 2,0 5,0 17,0 3,0 

Bullernivå per fordonstyp 2030 relativt personbil 2016 

Tätorter 0,8 0,3 1,6 0,6 4,0 1,0 5,0 ! 12,0 3,0 
Landsbygd 0,8 0,5 1,6 1,0 4,0 2,0 5,0 ! 12,0 3,0 

Tabell 5. Fordonens utveckling ong6ende bulleregenskaper relativ personbil 2016. 
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har en mycket ringa påverkan på omgivningen. Passiva provtagare placerades ut för att 
mäta bensen varvid de uppmätta halterna låg långt under MKN för bensen och vid 
flertalet mätningar i samma nivå som i gatuplanet. Detta avser en hård trafikerad gata i 
Malmö med betydligt fler fordon än här i Hässleholm. Några problem avseende 
luftkvalitén är därför inte att förvänta. 
 
I Skånes Luftvårdsförbund uttalas följande avseende de parametrar (kolmonoxid och 
bensen) som är aktuella avseende parkeringshus: 
 
”Uppmätta halter av kolmonoxid (CO) var 0,2 mg/m3 under 2019. Under de senaste tio åren har 
halten av CO sjunkit från ca 0,5 till 0,2 mg/m3 i Skåne. Halten av max 8-h glidande medelvärde för 
kolmonoxid ligger också långt under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på 5 mg/m3. Trots att 
trafikmiljön runt mätplats är intensiv är uppmätta halter låga, vilket dels beror på att nästan alla 
bensindrivna fordon idag har katalytisk avgasrening.” 
Detta skall ställas i relation till MKN som är 10 mg/m3. Mätningarna avseende bensen har 
genomfört i samtliga kommuner. Följande uttalas:  
 
Resultatet visar att halter av bensen ligger långt under nedre utvärderingströskeln (2 μg/m3) på samtliga 
32 mätplatser inom samverkansområdet. Dessutom uppfylls miljökvalitetsmålet på 1 μg/m3 på samtliga 
kommuner. Detta skall ställas i relation till MKN som är 5 μg/m3. 

 
Utöver detta ska det beaktas att fordonsflottan på 40-talet är i det närmaste helt 
eldriven och därmed inte ger upphov till några emissioner. 
 
Luftkvalitet 
Skånes Luftvårdsförbund har en emissionsdatabas över Skåne och Sjælland med en mycket 
hög upplösning. Enligt de beräkningar som har genomförts är det bara två parametrar som 
kommer upp i nivå med miljökvalitetsnormerna (MKN); kvävedioxid och partiklar (PM10 
och PM2,5). 
 
Ur årsrapporten från Skånes Luftvårdsförbund avseende Hässleholm uttalas: 
 
”Beräknade årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger kring 7–11 μg/m3 i Hässleholms tätort (urban 
bakgrund) och 5–6 μg/m3 på landsbygden. De beräknade halterna i tätorten Hässleholm stöds av 
mätningarna som gjordes under november-december 2014 och kommer dessutom att följas upp med 
indikativa mätningar under 2019.” 
 
”Både uppmätta och beräknade halter ligger långt under miljökvalitetsnormen och 
den neder utvärderingströskeln (NUT) I Hässleholms kommun och tätort.” 
 
”Beräknade dygnsmedelvärdet för kvävedioxid ligger kring 14–15 μg/m3 på landsbygden inom 
Hässleholms kommun och 18–26 μg/m3 i tätorten Hässleholm. De beräknade halterna ligger långt 
under miljökvalitetsnormen på 60 μg/m3 och även under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på 36 
μg/m3.” 
 
”Beräknade timmedelvärdet för kvävedioxid ligger kring 21–24 μg/m3 på landsbygden inom 
Hässleholms kommun och 27–37 μg/m3 i tätorten Hässleholm. De beräknade halterna ligger långt 
under miljökvalitetsnormen på 90 μg/m3 och även under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på 54 
μg/m3.” 
 
Som kan ses av kartorna som Skånes Luftvårdsförbund tagit fram är halterna relativt låga i 
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Hässleholm varför inga problem kommer att föreligga med någon MKN. För att minska 
uppvirvlingen av partiklar, om det nu är syftet, skulle man sänka hastigheten till 40, vilket 
dock är svårt att motivera på en sådan trafikled. 
 
”Beräknade årsmedelvärdet för partiklar (PM10) ligger generellt mellan 14 och 16 μg/m3 i 
Hässleholms tätort (urban bakgrund) och 13 μg/m3 på landsbygden. Dessa halter ligger under 
miljökvalitetsnormen (MKN) på 40 μg/m3 och även under den nedre utvärderingströsklen (NUT) på 20 
μg/m3. För övrigt är bedömningen att partikelhalterna i kommunen är så låga att inga uppföljande 
mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden.” 
 
”Beräknade dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) ligger på 21 μg/m3 på landsbygden inom 
Hässleholms kommun och 22–24 μg/m3 i tätorten Hässleholm samt Bjärnum. Beräknade halterna 
ligger långt under miljökvalitetsnormen på 50 μg/m3 och strax under den nedre utvärderingströskeln 
(NUT) på 25 μg/m3.” 
Sammanfattningsvis är luftkvalitén i Hässleholm god varför ingen risk föreligger för 
överskridanden av någon MKN avseende utomhusluft. 
 
Fördelar med stationsnära lägen 
Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans med Skånetrafiken, Region Skåne och Trafiken 
utarbetat informationsmaterial som ska stimulera och inspirera till att utnyttja de fördelar 
som uppkommer om bostadsbebyggelse kan förläggas i stationsnära lägen. 
 
Följande fördelar uppnås enligt detta arbete: 
 
Genom att bygga tätt, blandat och tillgängligt i stationsorter kan man: 
 

• Skapa stationsområden som blir attraktiva för de som bor på orten, de som 
besöker den och de som passerar förbi. 
 

• Minska koldioxidutsläppen, och därigenom samhällets klimatpåverkan, genom att 
minska transportbehovet. Bilanvändningen kan minska med 10km/dygn och 
anställd om arbetsplatsen ligger i ett stationsnära läge. 
 

• Utnyttja marken i tätorterna bättre. I dagsläget (2006) planeras nära hälften av all 
nybyggnation på värdefull åkermark. 

 

• Skapa attraktiva och trygga stationsområden där människor uppehåller sig under 
dygnets alla timmar.  
 

• Ge fler invånare tillgång till en stor del av Skånes gemensamma arbetsmarknad. 
Från Hässleholms station kan man nå nästan hälften av Skånes arbetstillfällen inom 
en timme, till fots, cykel eller med kollektivtrafik. 
 

• Förenkla vardagen för de som reser kollektivt eller bor nära en station. 
 

• Skapa förutsättningar för ett utvidgat kultur- och naturutbud genom större 
tillgänglighet till såväl små som stora orter. 
 

• Göra det möjligt att fördubbla Skånes befolkning, utan att öka biltrafiken. 
 

• Utnyttja befintlig infrastrukturs maximala potential.  
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Det kan finnas flera skäl att lokalisera bostäder till det stationsnära området. En 
inblandning av bostäder i anslutning till stationen bidrar till liv och aktivitet under en större 
del av dygnet. Ligger bostäderna alldeles intill stationen kan det bidra till att öka känslan av 
trygghet vid själva stationen. Ett annat skäl är att en blandning av bostäder och 
arbetsplatser i det stationsnära området bidrar till en spridning av resor i tid och ett 
effektivare nyttjande av trafiksystemet. 
 
I Köpenhamn har man sedan länge arbetat med stationsnärhetsprincipen. Grunden lades 
redan 1947 i fingerplanen, som innebar stadsutveckling i radiella stråk kring stationer längs 
järnvägsnätet. Detta har lett till att en flerkärnig struktur har utvecklats och att biltrafiken 
genom centrum är mindre än i de flesta andra större städer. Stationsnärhetsprincipen 
tillämpas också på många andra håll i Europa. Samma principer används med framgång i 
såväl storstäder som i mindre orter.  

 
 

Sammanfattningsvis 
Jag ser det som mycket positivt med att förtäta de inre delarna av stan i kombination med 
de i planförslaget inritade grönytorna, Skulle dock gärna se något högre hus så att fler 
boende kan flytta in. Många yngre som vill kunna flytta hemifrån har idag svårt att finna en 
lägenhet och det råder allmän brist på lägenheter i Hässleholm. Det var mina korta 
funderingar. Lycka till med projektet. 
 

Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkterna. Inför granskningsutskicket utökades 
våningsantalet för bostäder inom parkeringshuset. Övriga synpunkter 
tillgängliggörs för politiker i och med detta granskningsutlåtande inför antagande.  
 

 

Privatperson 2, ej sakägare  
Jag vill på det bestämdaste motsätta mig planen på att exploatera Paradiset och Vänhem, 
enligt utställt förslag. 
 
För det första frångås skyddandet av grönområden inom staden, som det finns tidigare 
beslut om. Var har miljöavdelningen varit för att bevaka och reservera sig mot beslutet. 
Paradiset har tidigare exploaterats tillräckligt. Tas nu ytterligare en bit, vad hindrar att man 
fortsätter på den inslagna vägen? När det gäller Eckenfördeparken återstår nu endast tre 
träd! Att tulla på våra parker och kulturbyggnader har blivit ett signum för Hässleholms 
kommun, beklagligt! Med Paviljongen i färskt minne, att man aldrig lär sig!  
 

Figur 1. Ur Länsstyrelsens rapport: Diagrammet visor tydligt hvr ovst6ndet fr6n stationen hor en 
p6verkon p6 onde/en som vtnyttior kollektivtrafik. 



Granskningsutlåtande för Detaljplan för Hässleholm 87:38 m.fl.  44 (49) 

Att bygga ett parkeringshus på Vänhem hör också till ett för mig oacceptabelt förslag. Tror 
man på fullt allvar att de (kommande) boende i Paradiset, när de parkerat på Vänhem, ska 
ta "omvägen" till övergångsstället vid rondellen är naivt, de kommer att ta raka vägen över 
Tredje Avenyn, en källa till olycksrisk! Förmodligen kommer så många som möjligt parkera 
på befintlig parkering utanför Fackens hus, till förfång för anställda och besökare till 
föreningar och företag i befintliga byggnader. Med exploateringen av en fastighet på 
Paviljongens plats "glömde" man bort att anvisa 0,7 (numera tydligen 0,6) 
parkeringsplatser/lägenhet som ska tillhöra fastigheten. Samma sak gör man här. Här skulle 
anvisas över hundra platser. Samma misstag igen! 
 
Jag motsätter mig inte en exploatering av Vänhem, utan föreslår att tomten reserveras 
endast för bostäder (ej parkeringshus) med parkering för de boende i fastigheterna. Det 
behövs inga fler parkeringshus i centrala lägen. Om möjligt kan en parkering under 
marknivå anordnas för hyresgästerna i fastigheterna. Paradiset ska lämnas från exploatering 
och förbli en orörd park enligt tidigare beslut. 
 
Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Parkeringshuset minskades enligt politiskt 
förslag till förmån för fler bostäder inför granskningsutskicket. Parkeringshuset 
behövs dock fortfarande för att möjliggöra yt-effektiv parkering centralt i 
Hässleholm. Framförda synpunkter tillgängliggörs för politiker inför beslut i 
nämnden.  
 

 
Privatperson 3, ej sakägare  
Tråkigt att betonglandskaps byggandet i Hässleholms centrum fortsätter och gör centrum 
fulare. En stad innehåller så klart hus men inte fylla på till varje pris och där de få naturliga 
grönplättar som finns kvar förintas.  
 
Mer grönområden i staden, inte färre. Det finns väl beslut om att grönområden i stadens 
centrum ska bevaras och underhållas?  
 
Naturen går aldrig att återskapa. Djurlivet förintas och kommer aldrig mer tillbaka. Ett rikt 
fågelliv, igelkottar, ekorrar och mig veterligen stans enda myrstack. Området är en naturlig 
oas för oss som gillar djur och rekreationspromenader. 
 
Platsen är verkligen som den heter, ett Paradis för hundar och hundägare. En av få 
naturliga platser för en hund att göra sina behov och att ha möjligheten att ta in naturens 
alla lukter.  
 
Många använder området. Samlingsplats för samvaro, picknick, barn som leker, soldyrkare 
och äldre som får en lugn avkopplande stund i naturmiljö.  
 
Ett levande naturområde. Unikt i vår stadskärna. Något att vara rädd om. 
 
Miljöaspekten. Fler bilar i redan ansträngd vägmiljö med mycket trafikstockning, 
framförallt morgon och kväll. Fler bilar i centrum, är ju inget att trakta efter. Mer avgaser 
och buller.  
 
Det är sorgligt att detta förslag finns. Människor mår dåligt av det här. Många vet heller 
inte om planerna när jag och andra nämnt det och många fler kommer att bli bestörta när 
de får reda på det.  
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Det är sannolikt att en stor del av Hässleholms befolkning inte vill ha ännu en 
betongkoloss i centrum, där ett av de sista naturliga grönområdena försvinner. Där 
djurlivet fortfarande är fritt, där uppfriskande andetag ännu kan tas i Hässleholms centrum.
  
 

Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Värdena i parken har eftersträvats att 
bevaras med nytt planförslag. Vidare har parkens miljö eftersträvats att förbättras 
med bullerdämpande åtgärder som i sin tur kan höja värdet på parken. Synpunkter 
framförs till politiker inför beslut i nämnden.  
  

 
Privatperson 4, ej sakägare  
Det är väldigt lite grönområden i de centrala delarna av Hässleholm och Paradiset är viktigt 
att det bevaras i sin nuvarande gestalt. 
 
Inte minst för de boende i flerbostadshusen mellan Första och Tredje Avenyn. Området 
är, inte minst under sommarhalvåret, mycket välbesökt för lek, avkoppling, bollspel, m.m. 
Betydelse av grönområden i stadsmiljö är stor. Olika forskningsprojekt fastslår att 
grönområden stärker den sociala gemenskapen, är bullerdämpande och minskar 
luftföroreningar. Speciellt är att lövträd har bättre förmåga än barrträd att rena luften. Med 
tanke på den intensiva trafiken på Kristianstadsvägen är det en viktig anledning att 
Paradiset förblir obebyggt. 
 
Dessutom har kommunen fastslagit i sin grönstrategi från 2017: ”Ny bebyggelse bör inte 
ske på bekostnad av befintliga parker”.  
 

Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Vad gäller markområdets lämplighet 
utifrån det strategiska planeringsunderlaget har den nyligen fördjupade 
översiktsplanen för Hässleholms stad använts som underlag för att gå vidare med 
exploatering av Paradis-området. Synpunkter tillgängliggörs för politiker inför 
beslut i nämnden.  
 

 

Privatperson 5, ej sakägare  
Detta område har fin grönska med vackra vilda växter, vitsippor, scilla, buskar och träd 
och ett rikt fågelliv som rödhakar, koltrastar, blåmesar, talgoxar med flera och även mer 
ovanliga fåglar som domherrar, gröngölingar och även kattugglor då och då, vilka vi även 
får besök av i våra trädgårdar, än så länge. Vissa av dem även på vintern. 
 
För många år sedan skrevs det i Norra Skåne att Paradiset hade flera vildväxande växter 
som endast fanns på Öland. Den skogen är borta idag och har blivit en park. Efter den 
händelsen gav det konsekvenser att flera igelkottar blev ihjälkörda på Östergatan. Numera 
har vi några igelkottar i Doktorns backe och de som alla andra kommer inte att hålla sig 
bara där. Platsen för dem minskar efterhand, vilken ges till oss människor. Hoten mot 
igelkotten, är att de blev rödlistade i april 2020. Borde vi inte ta hand om den lilla natur vi 
har kvar och istället bygga på platser där vi inte utrotar våra utrotningshotade djur? Och 
var ska alla småfåglarna ta vägen när träden försvinner och det är folk och bilar i parken? 
Det blir då mest bara kajor och skator kvar. 
 
Paradiset är en oas för många av oss som bor på Stattena, en park och en naturlig 
skog, vilken vi borde vara rädd om, att få lugn och ro och hämta kraft i och ändå så nära 
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stadskärnan. En lugn plats för stadsborna att gå till som inte har möjlighet att ta sig ut från 
stan. Vilket kan vara lockande även för eventuella nyinflyttade. Parken används flitigt av 
många barnfamiljer och ungdomar där de spelar och leker, grillar och solar. Låt oss få 
behålla denna park då vi har en grön plats nära city för barnfamiljer som vill kunna vistas 
på ett område där de slipper farlig trafik och där barnen kan leka och även plocka äpplen 
på hösten. 
 
Dagligen möter jag äldre personer som bor i stan och i Doktorns Backe-lägenheterna. 
Flera uttrycker att de uppskattar sin lilla naturrunda eftersom de inte har möjlighet att köra 
bil ut i skogen och ingen vill att det byggs vårdcentral och hus i parken där det kommer att 
köra bilar. Många har flyttat dit för att skogen och parken är nära och lätt att gå en runda 
där det inte finns någon trafik. Flera har inte möjlighet att köra bil och då är denna skog 
och park en oas att ha i sin närhet. En oas att vara stolt över i Hässleholm! Varför inte 
sätta ut lite bänkar istället så de äldre har någonstans att sitta och vila på under sin 
promenad och behålla parken och skogen som den är idag? Det är att gräva där vi står. Det 
finns andra platser runt staden där det kan byggas. Vi har flyttat till Stattena av någon 
anledning. Nära stan, men ändå på avstånd. Nu när city och ljudnivåerna ska närma sig 
vårt lugna område blir det mindre attraktivt att bo här för flera av oss. Borde vi inte satsa 
på vår stad som har bra pendlingsmöjligheter att även vara vacker och trivsam att bo i? 

 

Hässleholm blev 2020 utsedd till Sveriges tredje fulaste stad där de kom fram till detta: 
”Hässleholm består i princip enbart av fyrkantiga och tråkiga lådor. Det sägs att turisten som åker dit 
hinner se alla sevärdheter och sedan återvända hem med samma tåg som han kom med. Här går det bra 
att bo på grund av pendlingsmöjligheterna, men vill du uppleva skönhet är det bäst att resa härifrån 
omgående. (Arkitektupproret).” 
 
Kristianstadsvägens trafik har ökat de sista åren så i dagsläget är det trafikkaos på 
morgonen och kvällen. Och ska då 175 bostäder byggas på detta område blir det 
ytterligare fler bilar och ett nytt problem kommer att uppstå och vara ohållbart i längden. 
Och dessutom göra staden ännu fulare. 
 
Varför pratar politikerna inte med oss som bor på Stattena och frågar vad vi vill? Flera av 
er bor på landet och har kanske ingen förståelse över hur viktigt det är med ett 
grönområde nära ens bostad. Detta går även emot regler om grönområde att bygga på 
denna plats. 
 
Några år till har jag tänkt att bo på Stattena, men om denna idyll, Paradiset, försvinner är 
det ingen glädje att bo kvar. Det finns en bänk dit jag brukar gå tidiga sommarmorgnar och 
sitta och lyssna på fåglarna. Till och med ormvråkar landar där då och då. En fantastisk 
plats för att bo så centralt där det är möjligt att kunna njuta av naturen. 
 
Låt oss få behålla vårt Natursköna Paradis och även Doktorns Backe som den ser ut idag! 

 

Kommentar:  
Planavdelningen tackar för synpunkter. Förslaget om att exploatera i Paradiset 
bygger på antaget strategidokument, fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. 
Detta dokument har varit ute till den breda allmänheten i Hässleholm. Aktuellt 
planförslag har samråtts och skickats på granskning till samtliga berörda sakägare. 
Synpunkter tillgängliggörs för politiker inför beslut i nämnden. 
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SAMMANFATTNING 

Synpunkterna har bemötts separat ovan. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås 
leda till förändringar i detaljplanens handlingar. Utöver dessa görs vissa kompletteringar 
och förtydliganden i planhandlingarna. 
 

Revideringar efter granskning:

Planbeskrivningen revideras med följande: 
- Nya planbestämmelser listas i inledningen (se nedan för förändringar i 
plankartan)  

 - illustration på sidan 6 och 20 förtydligas enligt yttrande. 
- förtydligande om att bebyggelse inte bedöms påverka transporter längs järnväg 
(RI) skrivs in (sid .43). 
- redogörelse om förslag på hur förorening ska hanteras läggs in i planbeskrivning 
(sid. 25-26). Under rubriken stadsodling (sid 17) omformuleras text.  
- recipientkarta (för vatten) har lagts in och förtydligande dagvattenhantering 
redogörs (sid.21-23). Koppling görs till vattenkvalitetsnormen (sid. 26). 
- Risk för PCB redogörs (sid.25). 
- Uppskattad kostnad för sanering läggs in i text (sid. 25) samt detaljerad tabell 
med volymer och kostnad per kvarter i bilaga (sid 55). 
- Tydligare karta med lokalisering av föroreningar läggs in (sid. 26). 
- förtydligande har gjorts om miljökvalitetsnormen för vatten (sid. 26). 
- Förtydligande om hur riktlinjerna för buller uppnås skrivs in och nytt datum för 
utredning anges (sid 27-28). 
- redogörelse om påverkan av risk och vibrationer läggs in (sid.29). 
- fastighetsrättsliga konsekvenser uppdateras (sid. 35-36).  
- samtliga aktuella illustrationer har uppdaterats efter att parkeringshuset har fått 
ett förändrats våningsantal. Gestaltningsutredningen anger fortfarande ursprungligt 
förslag som vision.  

 
Plankartan revideras med följande: 
 - E1 teknisk anläggning (inbyggd transformatorstation) stryks. 
 - E1 teknisk anläggning (transformatorstation) läggs in i den norra parken.  

-E2 teknisk anläggning (pumpstation) läggs in på parkmark.  
 - C stryks från bostället i anslutning till spår och ersätts med Park.  

- Träd1 stryks inom Trafikverkets servitut för trädfällning i anslutning till 
spårområdet.  
- Mindre del av planområde försvinner uppe på järnvägsbron för T-järnväg. 
Mindre utökning av järnvägsändamål på kommunal fastighet för att inrymma 
säkerhetsavstånd från järnvägens ledningsstolpar.  
- b8 anger att ventilation ska vara avstängningsbar 
- f5 läggs till och anger att underjordiskt skyddsrum får finnas (där det finns idag).  
- f6 anger att bjälklag närmast järnväg ska vara i betong.  
- u-område läggs till inom ”sj- bostäder”, fastighet 87:39 och 87:40. 
- öppning i bullerskyddet görs vid angörande trappa i likhet med utredning för att 
möjliggöra genomgång för gående.  
- avåkningsskydd stryks 
-utformningsbestämmelse om att bullerskydd ska sluta tätt till mark.  
- administrativ bestämmelse som villkorar startbesked efter att dagvattenmagasin 
upprättats.  
- plus-höjder läggs in för nya gator för att säkra avrinning mot park och 
fördröjningsyta.  
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- upphävande av tomtindelningsbestämmelse 1183K-B4 från 19240627 läggs till i 
plankartan.  
- m1 utgår från Trafikverkets fastighet. 
- v1 förtydligas om att lägenhetsutformning med genomgående lägenheter även 
innefattar att lägenheter får utformas mindre än 35 kvm.  
 

 
 

Övriga förändringar och kompletteringar:

Redaktionella ändringar och förtydliganden relaterade till ovan nämnda 

förändringar i planbeskrivning och plankartan görs. 
  

 
 

Övriga kommentarer från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

De flesta av de berörda aktörerna har bemötts och planhandlingarna har uppdaterats och 
reviderats efter granskningen. Yttranden där vederbörande inte varit definiera sakägare och 
uttryckt att de inte önskar att detaljplanen drivs har inte hörsammats då det politiska 
beslutet att driva planprocessen består.  
 
När det refereras till avstånd från järnvägen finns det olika sätt att benämna avstånd till 
järnvägen. Vid en del kommentarer har avståndet till järnvägens fastighet benämnts. 
Exempelvis då bullerskärmen ska upprättas (utanför järnvägsfastighet) på kommunens 
fastighet. Vid andra tillfällen har ett mått från järnvägens ”spårmitt”, mellan rälsen, använts 
då detta är det enhetliga måttet vid exempelvis risk- och bullerutredningar.  
 
Från spårmitten är det ca 77 meter till närmsta byggnad. 
Från spårområdets fastighet är det ca 68 meter till närmsta byggnad. 
 
 

SYNPUNKTER SOM INTE ÄR TILLGODOSEDDA 

Sakägare har bemötts och förändringar har gjorts så långt det varit möjligt. När yttrande 
uttryckt att planen inte önskas antas kan detta inte tillmötesgås och sakägare får då 
möjlighet att överklaga. Lista med besvärsberättigade från samråd och granskning 
sammanställs längre ner.  
 
Ett yttrande som besvarat, men inte lett till förändring i plankarta, är frågan om sanering av 
parkmark. Utifrån genomförd markundersökning finns förorenad mark i park. Men då 
parken inte ska upprättas utan är befintlig bedöms inte anläggning av parken lämpligen 
kunna villkoras med planbestämmelse. Därtill anses det inte heller som lämplig att villkora 
bygglov på kvartersmark utifrån förutsättningar som en exploatör inte har rådighet över på 
parkmark. Kommunen måste driva ett separat ärende vid sidan av detaljplanen för att 
kunna genomföra sanering. Under mötet som hölls 10 juni 2021 mellan planavdelningen 
och Länsstyrelsen diskuterades frågan. Detta bedömdes som ett lämpligt sätt att gå vidare 
med frågan.  
 
För att få ihop helheten av planhandlingarna har avvägningar gjorts mot olika intressen 
som kan stå i konflikt med varandra. Genom att förtydliga planhandlingarna enligt aktuellt 
förslag och med aktuell granskningshandling är bedömningen att synpunkter från berörda 
sakägare har beaktats och lett till förändringar i plankarta och planbeskrivning som 
möjliggör för ett antagande i Kommunfullmäktige.   
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Sakägare vars synpunkter kvarstår eller inte till fullo blivit bemötta 

 
 
Angela Thordeman, Anders Andersson – önskar flytt av GC-väg men detta har inte 
presenterats i handlingarna.  
 
Ingrid Törnqvist – Anser inte att föreslagen upprustningen av parkmiljön kompenserar för 
att den gamla parkmiljön till del exploateras.  
 
Byggnadsföreningen medborgahuset Hässleholm – Anser att det behövs en högre 
parkeringsnorm. Plats för sopkärl på fastighetens norra sida har inte föreslagits i plan utan det 
har möjliggjorts för miljöhus eller uppställning av soptunnor i väster.  
 
Lars Gertmar – Önskar se fler perspektiv i planhandlingarna för redogörelse av 
säkerhetsåtgärder med ex övervakningskameror, el infrastruktur samt fler vändplatser.  

 
 

 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset) daterat den 6 oktober 
2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.  
 
 
 
 
 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm oktober 2021 

 

 
 

Marie Nilsson   Alexander Lindahl  
planchef   planarkitekt 
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Detaljplan för  
 

Hässleholm 87:38 m fl, (Paradiset) 
 

Hässleholm 

Hässleholms kommun 

Skåne län                 Dnr: BN 2015-256 

 
 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2017-01-30 – 2017-03-17 enligt Byggnadsnämndens 
beslut 2016-12-13, § 160.  
 

Detaljplanen har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under granskningen har 
detaljplanen funnits tillgänglig på Stadsbyggnadskontoret, stadshuset i Hässleholm, Hässleholms 
stadsbibliotek, Kulturhuset samt på kommunens hemsida www.hassleholm.se/dp.  
 

Synpunkterna har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och lättillgänglig text. 
Samtliga yttranden finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
 

 
Följande har inkommit med yttrande: 
 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA:  

Länsstyrelsen i Skåne län  med synpunkter 

E.ON Elnät Sverige AB   med synpunkter 

Region Skåne,   med synpunkter 

Trafikverket   med synpunkter 

Tele2     med synpunkter 

Försvarsmakten    utan synpunkter 

TeliaSonera Skanova Access  utan synpunkter 

 
 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  utan synpunkter 

Hässleholm Miljö AB    med synpunkter 

Miljönämnden   med synpunkter 

Räddningstjänsten   med synpunkter 

Tekniska nämndens arbetsutskott  med synpunkter 

Hässleholms vatten   med synpunkter 

Barn och utbildningsförvaltningen  med synpunkter 

Lantmäteriet   med synpunkter 

 

 

 

Hässleholms 
kommun 

Sam rådsredogörelse 
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MARKÄGARE, FÖRENINGAR, BOENDE MED FLERA: 

Boende på Lärkan 18    med synpunkter 

Boende på Bofinken 2   med synpunkter 

Boende på Fredentorp 5  med synpunkter 

Boende på Timmermannen 11   med synpunkter 

Boende på Örtagården 8   med synpunkter 

Boende på Muraren 3    med synpunkter  

Övr. privatperson    med synpunkter 

 

 

Byggnadsföreningen Medborgarhuset upa i Hlm med synpunkter 

 

Göingebygdens biologiska förening  med synpunkter 

 

Socialdemokraterna   med synpunkter 

 

 

 

 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen i Skåne län 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen är positiv till förtätning av nya bostäder och service i ett så kollektivtrafiknära läge. 
Länsstyrelsen konstaterar dock att kommande handlingar behöver säkerställa att planförslaget blir 
lämpligt med tanke på hälsa och säkerhet (buller och markföroreningar). Om det inte sker 
kompletteringar om detta kan Länsstyrelsen komma att pröva planen enligt 11 kap. PBL. 
Länsstyrelsen har i yttrandet också synpunkter om riksintresset för järnvägen, risk för 
översvämning samt risk för olyckor. Länsstyrelsen ger även råd om att hushålla med marken 
genom att använda det stationsnära läget väl vid planering om exploateringsgrad. 
 

Redogörelse för ärendet 
Planområdet ligger cirka 500 meter söder om Hässleholms centralstation och avgränsas av Södra 
stambanan, Kristianstadsvägen, Östergatan, Backgatan och Folke Zettervalls gata. Planområdet 
används idag till stora delar som park men det finns också bostäder, föreningslokaler, verksam-
heter, vårdcentral och parkering inom planområdet. Planområdet är delvis inte detaljplanelagt. 
Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att bygga framförallt bostäder men även kontor, 
vårdcentral, centrumfunktioner i bottenvåningar, parkeringshus samt utveckla befintliga grön-
områden. Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 200 nya bostäder. 
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande och har inte tagit fram någon MKB. 
Översiktsplanen från 2007 gör ställningstagandet att kommunen ska ta fram en fördjupad 
översiktsplan för staden. Planområdet ligger inom stadsplaneringsgränsen och inom den vill 
kommunen medverka till ett tätare samhälle. Länsstyrelsen nämner i granskningsyttrande till 
översiktsplanen inte planområdet specifikt. Med hänsyn till planens översiktliga skala kan Läns-
styrelsen dock inte precisera om det i senare planeringsskeden kan bli aktuellt med ingripanden 
utifrån hälsa- och säkerhetsaspekterna samt utifrån riksintressen. 

 
Länsstyrelsens råd om hushållning med mark 
Länsstyrelsen är positiv till förtätning av nya bostäder och service i ett så kollektivtrafiknära läge. 
Länsstyrelsen råder dock kommunen att planera med en hög exploateringsgrad för att hushålla 
med marken och samtidigt sträva efter ett lågt bilinnehav hos kommande invånare i området.  
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Länsstyrelsens synpunkter 
Riksintresse för kommunikationer, järnväg 
Järnvägen väster om planområde är riksintresse. Kommande planhandlingar bör innehålla ett kort 
resonemang hur planförslaget påverkar riksintresset. 
 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Planhandlingen redovisar beräknade bullervärden från en bullerutredning för trafik från väg och 
järnväg år 2040, både med och utan bullerskydd i olika höjder längs järnvägen och Kristianstads-
vägen. Kommunen konstaterar i planbeskrivningen att det inte går att klara riktvärdena vid alla 
fasader även med en hög bullerdämpande skärm, men genom att arbeta med planlösningar finns 
det möjligheter att klara förordningens riktvärden. Bullerutredningen visar att placering av 
eventuella uteplatser inte har preciserats. Utifrån bullerberäkningarna bör det dock vara möjligt att 
hitta lämpliga placeringar, på innergårdar och insidan av den planerade bebyggelsen som klarar 
riktvärdena i förordningen. Kommunen konstaterar i planbeskrivningen att det kommer att ställas 
högre krav på fönster och fasaders dämpning för att klara BBR:s krav på bullernivåer inomhus och 
att detta ska studeras närmare i bygglovsskedet. 
 
Länsstyrelsen anser att kommunen kan lägga in relevanta bullerutbredningskartor från 
bullerutredningen i kommande planbeskrivning för att öka läsbarheten. Det ska inte vara 
nödvändigt att läsa en separat utredning för att förstå en fråga. 
Länsstyrelsen har framförallt granskat den mest bullerskyddande beräkningen i bullerutredningen, 
bilaga 23 och 30. Den innehåller sammanvägt buller för både väg och järnväg med skärm utmed 
järnvägen och Kristianstadsvägen. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att den föreslagna bebyggelsen är utsatt för buller och menar att 
kommunen bör arbeta för att skapa bättre ljudmiljöer vid den nya bebyggelsen, exempelvis genom 
att arbeta med formen på bebyggelsen (för att undvika hörn som i planförslaget får högt buller på 
två sidor och därmed svårt att nå riktvärdena i förordningen) och sänka hastigheterna på 
exempelvis Kristianstadsvägen. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att den byggrätt som föreslår bostad och centrum längs Kristianstads-
vägen inte finns med i bilaga 23 där beräknade punktberäkningar redovisas, men Länsstyrelsen ser 
på bullerutredningskartan i bilaga 30 att värdena vid fasad ligger på 65–70 dBA. Länsstyrelsen 
konstaterar att det saknas planbestämmelse för att säkra bullersituationen för denna byggrätt.  
Länsstyrelsen lägger märke till att skyddet på 2,0 och 1,7 meter längs Kristianstadsvägen inte finns 
med som planbestämmelse i text (där nämns endast skyddet längs järnvägen). Länsstyrelsen 
rekommenderar inte att kommunen använder den del av den generella planbestämmelsen m1 
(”gällande riktvärden för buller ska innehållas enligt förordning 2015: 216 om trafikbuller vid 
bostadsbebyggelse”) som finns i planförslaget. Planhandlingen visar inte att det är möjligt att 
uppfylla den. Länsstyrelsen rekommenderar istället att en planbestämmelse skapas utifrån 
förordningens olika delar om riktvärden, liknande på det sätt kommunen gjort i sista delen av 
planbestämmelse m1 samt m2. 
 
Länsstyrelsen menar även att det måste finnas en planbestämmelse om att riktvärdena ska klaras på 
uteplats. Det behövs också en planbestämmelse för den sydöstra byggrätten för bostäder mätpunkt 
nummer 26 i bilaga 23 överskrider knappt riktvärdena). 
Länsstyrelsen konstaterar att planbestämmelsen om att bullerskyddet ska uppföras vid slutbesked 
för bostäderna måste ändras. Planbestämmelsen behöver ändras till att lov eller startbesked inte får 
ges förrän bullerskyddet är på plats, för att garantera att marken är lämplig för bostäder. 
 
Markföroreningar 
Kommunen har gjort en översiktlig miljögeoteknisk undersökning som visar att marken är 
förorenad och skriver i planbeskrivningen att det ska göras kompletterande undersökningar om 
utbredning, en förnyad riskbedömning samt att efterbehandling görs efter behov. 
Länsstyrelsen påminner om att planprocessen ska ha utrett markens lämplighet och ser därför fram 
emot de kompletterande undersökningarna. Planhandlingarna ska visa att marken är lämplig för 
vad den föreslår och att de saneringsåtgärder som behövs, går att genomföra samt är ekonomiskt 
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möjliga. Länsstyrelsen konstaterar att marken måste efterbehandlas för att användningen ska vara 
lämplig, det kan antingen vara klart när kommunen antar planförslaget eller säkras med 
planbestämmelse om villkorat bygglov eller startbesked i planen. För att kunna använda villkor 
enligt 4 kap 14 § PBL måste det finnas en utredning som visar på att olika efterbehandlingsåtgärder 
är tillräckliga. 
 
För allmän platsmark (exempelvis park) kommer sannolikt en planbestämmelse om villkorat 
bygglov aldrig att användas. Kommunen behöver därför göra en riskbedömning och, beroende på 
vad riskbedömningen kommer fram till det, säkra att denna mark efterbehandlas till rätt nivå före 
planens antagande. Detta för att säkerställa att marken är lämplig för sitt ändamål. 
 
Risk för översvämningar 
Länsstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag i form av en lågpunktskartering som behöver 
beaktas när markens lämplighet för bebyggelse ska avgöras. Länsstyrelsen konstaterar att 
lågpunktskarteringen visar att planområdet kan vara ett potentiellt översvämningsområde. Detta 
behöver kommunen ta hänsyn till i det fortsatta planarbetet när markens lämplighet bedöms. För 
information om lågpunktskarteringen och andra kartunderlag om översvämning hänvisar vi till 
karttjänsten Vatten och klimat samt till den användarguide som Länsstyrelsen tagit fram. Ta del av 
karttjänsten här: http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Skane/Dikningsforetag/ 
Ta del av användarguiden som tillhör karttjänsten: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2017/Sidor/anvandarguide 
-till-karttjansten-vatten-klimat.aspx 
 
Planhandlingen konstaterar att planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten. 
Länsstyrelsen påminner om att inom verksamhetsområden är det tydligt att VA-huvudmannen är 
skyldig att ta hand om allt dagvatten som alstras inom området (Prop 2005/06:78 sidan 43). Om 
kommunen vill göra lokalt omhändertagande av dagvatten eller andra fördröjningslösningar 
möjliga, är det viktigt att detta stödjs och inte hindras av bestämmelserna i planen. Kommunen 
skriver i planbeskrivningen att en separat dagvattenutredning kan komma att behöva tas fram. 
Länsstyrelsen menar att detta bör göras inom planprocessen och att alla frågor ska utredas under 
planprocessen. 
 
Risk för olyckor 
Länsstyrelsen menar att utformningen av de bullerskydd som behövs längs järnvägen ska utformas 
så att konsekvenserna av eventuella olyckor med farligt gods inte förvärras (konstruktioner som 
inte orsakar skada på avåkande bulktransporter). 
 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen kan komma att pröva planen enligt 11 kap. PBL om den antas utan kompletteringar 
och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet gällande hälsa och säkerhet (buller 
och förorenad mark). 

 
Kommentar:  

RI järnväg 
Kort resonemang om att planområdet berör riksintresse för järnväg skrivs in (s.17) och att detta inte 
bedöms påverkas negativt av planförslaget.  
Buller 
Planhandlingarna har efter samrådet kompletterats med nya bullerberäkningar. Samtliga byggrätter inom 
planområdet har tagits med och förslag på åtgärder för att följa gällande bullerförordning har tagits fram. 
Planbestämmelserna har anpassats därefter och utformats i enlighet med bullerförordningen 2015:216 i 
dess lydelse från 2016 och 2017. Bullerskyddet har utökats i sin omfattning inom planområdet. 
Bullerutsatta byggnader måste ha genomgående lägenheter för att tyst sida ska finnas. Bestämmelse om att 
bullerskyddad uteplats ska kunna upprättas läggs till. Illustrationer från utredning har lagts till i 
planbeskrivningen som en bilaga i slutet. Bygglov villkoras efter att bullerskydd har upprättats mot väg och 
järnväg, detta framgår av planbestämmelse i plankarta. 
Markföroreningar 
Bygglov villkoras efter att markföroreningar avhjälpts. Detta framgår av planbestämmelse i plankarta. 
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Dagvatten 
Dagvattenutredning har genomförts och anger att ett dagvattenmagasin måste finnas.  Detta 
dagvattenmagasin placeras i den ”inre parken” där en naturlig sänka finns. Detta framgår av 
planbestämmelse i plankarta. Magasinet ska ha en kapacitet att klara av 117 kubikmeter. 
Utformningen av magasinet kommer att vara en öppen dagvattenhantering.  
Risker 
Transport av farligt gods sker på järnvägarna. Avståndet till närmsta föreslagna bostad är 65 meter från 
spårområdet. Planförslaget utgår från Riskutredning som gjordes i samband med den fördjupade 
översiktsplanen.  
Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad (2020) redogör (s.97) för riskavstånd till 
järnväg. För Södra stambanan (Hässleholm -Höör) medges ett riskavstånd om 40 meter till 
flerbostadshusbebyggelse och vård. Centrumändamål kan tillåtas vid ett avstånd om 30 meter 
från spårområdet för aktuell sträcka. Detta gäller om inga övriga skyddsåtgärder som ex 
brandskyddad fasad, avåkningshinder, mur eller perronger anordnas. (Bebyggelseplanering intill 
järnvägar i Hässleholms stad, Briab 2018). Bestämmelse om att avåkningsskydd ska finnas 
läggs till i plankartan för att säkra minska risk vid urspårning.  

 
 

E.ON Elnät Sverige AB   
 
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har 
följande synpunkter. 
Inom området har E.ON Elnät låg- och högspänningskabel i mark, kabelskåp och två 
transformatorstationer, se bifogad karta. Kablarna är inritade i osäkert läge, för att säkerställa 
kabelns exakta läge beställs kostnadsfri kabelvisning i fält via vår kundsupport 020-22 24 24. 
För att högspänningsmarkkablarna ska vara förenliga med detaljplanen yrkar E.ON Elnät på att det 
i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Den restriktion i mark-
användningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON 
Elnät föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som 
kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”. 
E.ON Elnät noterar att E-område utlagts i plankartan, för vår befintliga södra transformator inom 
området, vilket vi uppskattar. E.ON Elnät hemställer dock att E-området specificeras så att det 
framgår att det är en transformatorstation som avses och inte enbart tekniska anläggningar. Dess-
utom yrkar E.ON Elnät på att plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta 
tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart 
upplag upprätthålls. För vår norra transformatorstation saknar vi E-område helt. E.ON Elnät yrkar 
därför på att ytterligare ett E-område utsätts i plankartan. 
För att planen skall kunna genomföras kommer det att bli aktuellt med ombyggnad av vår befint-
liga norra transformatorstation med tillhörande kablar inom området, vi förutsätter att kontakt tas i 
ett tidigt skede för att träffa överenskommelse om möjliga lösningar. Ett minsta område på 6x6 
meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Ett förslag är att transforma-
torstationen flyttas norrut till den lilla parken. För vidare samråd gällande lokalisering kontakta 
Richard Persson, E.ON Elnät Sverige AB, tfn 070-542 33 95. 
Alla kostnader för att kunna genomföra planen, så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga 
anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. Flytt av 
transformatorstation måste utföras i god tid innan byggnation inom området ska startas. 

 
Kommentar:  

Den norra transformatorstationen föreslås byggas in i parkeringshusets bottenplan, detta möjliggörs med 
planbestämmelse i plankarta. Området är utmärkt som E-område för (inbyggd) transformatorstation. 
Transformatorstationen kan nås från Godtemplaregatan och bör utformas för att passa in i kvarteret 
samtidigt som säkerhetskrav och arbetsmiljökrav kan uppfyllas.  
U-område för ledningar behövs inte då ledningarna ligger under allmän plats, gatumark, så som är fallet 
med Folke Zettervalls gata och Östergatan. u-område har lagts till på kvartersmark där det behövs. 
Behövs ledning flyttas i samband med exploatering ska detta bekostas av exploatör. Detta kan bli fallet i 
korsningen Kristianstadvägen-Östergatan där ledningar angränsar/till del går in på kvartersmark. 
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Likaså kan ”Groplinje” som sträcker sig in i planområdet behöva flyttas i samband med exploatering. 
Detta ska bekostas av exploatör.  
Planbeskrivningen kompletteras med information om att brännbart material ska hållas på ett minsta 
avstånd om 5 meter kring fristående transformatorstationer. 
 
 
 

REGION SKÅNE 
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner 
som bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar och parkeringshus. Planen möjliggör 
även utveckling av befintliga grönområden. Detaljplanen innehåller nya gång- och cykelvägar 
genom området som kompletterande länkar mellan stadens norra, södra och västra delar. 
 

Region Skånes synpunkter 
Hässleholm spelar, som regional kärna och potentiell tillväxtmotor tillsammans med Kristianstad, 
en betydande roll för sitt omland. Region Skåne ser därför positivt på att Hässleholm arbetar aktivt 
med att förtäta befintliga strukturer och bygga integrerade stadsmiljöer i ett strategiskt och 
kollektivtrafiknära läge. Detta bidrar till att driva utvecklingen och agera regionalt. Bostadsutbudet 
är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne. Region Skåne vill lyfta fram behovet av ett ökat 
bostadsbyggande och att kommunens ambition om att skapa en varierad sammansättning och 
upplåtelseformer är viktig. 
Förtätning i detta stations- och kollektivtrafiknära läge nyttjar befintliga system och värnar om 
hållbara fysiska strukturer. Planområdets avstånd till Hässleholms centralstation innebär att de 
flesta bostäder i området får ungefär en halv kilometers gångavstånd till stationen. Det är ett 
avstånd som av de flesta tågpendlare ser som rimligt att gå eller cykla till sin station från bostaden. 
Det är därför positivt att planförslaget lägger stor vikt vid utvecklingen av attraktiva gång- och 
cykelkopplingar till olika målpunkter. 
Region Skåne ser positivt på att planförslaget möjliggör vårdcentral samt att det skapas förutsätt-
ningar för trygghetsboende och särskilt boende. Det är bra att planen lyfter behovet av parkering 
och avstigningsmöjligheter i anslutning till vårdcentralens entré. Det är också positivt att särskilda 
parkeringsplatser i anslutning till samtliga kvarter planeras in för de som har särskilda behov. 
Region Skåne vill lyfta betydelsen av att planförslaget tar utgångspunkt i bebyggelsens och 
grönområdenas kulturhistoriska värden och föreslår en utveckling av dessa. I Strategier för det 
flerkärniga Skåne beskrivs vikten av att varje kommun utvecklar en regional variation som kan 
tilltala en bredd av invånare, besökare och företag. 
 
Kommentar:  

Planförslagets ambition är att möjliggöra en variation av boendetyper men kan inte garantera 
att trygghetsboende eller särskilt boende kommer till stånd. Utvecklingen av grönområdet 
Paradiset tar sin utgångspunkt i den historiska användningen av området för SJ:s växtdepå 
och försöker bidra till en lokal identitet i området. Ambitionerna kommer att utvecklas i 
följande projektering och gestaltning av parkområdet. 

 
 

TRAFIKVERKET 
 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder och bebyggelse för centrum- 
och vårdändamål samt parkeringsgarage och parkområden. 
 
Berörda riksintressen 
Trafikverket anser att en komplettering bör göras i planbeskrivningen avseende riksintressen som 
berörs av planförslaget, så att det framgår att berörda befintliga järnvägar av riksintresse är Södra 
stam-banan samt Skånebanan mot Helsingborg. I beskrivningen bör det även framgå att banorna 
trafikeras av både person-och godstrafik.  
En komplettering bör även göras med att Hässleholm berörs av framtida järnväg av riksintresse, i 
form av framtida höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö via Hässleholm. Det bör 
även framgå att befintliga och planerade järnvägar av riksintresse ska avseende såväl anläggningen 
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som dess influensområde skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningen, d.v.s. i förekommande fall vidmakthålla och bygga järnväg samt 
bedriva tågtrafik. 
Generellt gäller ett byggnadsfritt avstånd om 30 m från järnvägen, så även för höghastighetsjärn-
vägen. 
 
Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för en ny höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping 
– Malmö via Hässleholm. När det finns en beslutad utredning och vald korridor för åtgärden, 
vilket ligger till grund för precisering av riksintresset, får åtgärden status som planerad 
kommunikationsanläggning av riksintresse. Trafikverket kommer att i fortsatt arbete med 
järnvägsplan utreda såväl ett centralt som östligt läge för en framtida höghastighetsstation i 
Hässleholm. Inom ramen för planarbetet kommer Trafikverket även att utreda vidare var och hur 
höghastighetsjärnvägen ska gå igenom Hässleholm.  
Den föreslagna nya bebyggelsen ligger inom utredningsområde för eventuell framtida höghastig-
hetsbana och innebär en förtätning av området. Innan den pågående åtgärdsvalsstudien är avslutad 
och innan det finns en beslutad korridor, bör inte ut eller -tillbyggnad av befintlig bebyggelse i 
utredningsområdet hindras, med hänvisning till riksintresset. Inom utredningsområdet är det i de 
flesta fall rimligt att acceptera förtätning i områden med befintlig bebyggelse.  
Den som planerar åtgärder i utredningsområdet bör dock informera sig om planeringsläget för den 
framtida järnvägen, för att kunna ta ställning till förutsättningar för genomförande av den 
planerade åtgärden. Trafikverket rekommenderar därför er på kommunen att hålla er uppdaterade 
om planeringsläget för den framtida höghastighetsjärnvägen. Kommunen bör informera sig om 
vilket skede planeringsprocessen är i och vilka underlag som finns tillgängliga för att kommunen 
ska kunna lokalisera och utforma den tänkta bebyggelsen på bästa sätt. Se länk nedan: 
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/en-ny-generation-jarnvag/projekt-och- 
atgardsvalsstudier-inom-en-ny-generation-jarnvag/atgardsvalsstudie-strackan-jonkoping--malmo/ 
 
Trafikbuller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fast-
ställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (buller-
skydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska tillämpas vid bedömningen om 
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i ärenden om bygglov och förhands-
besked är uppfyllt. Följande riktvärden ska följas 
1. 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. 
2. 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid. 
3. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 
4. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. 

 
Den bullerutredning som genomförts för planen bör även avseende framtida trafik på Södra stam-
banan utgå ifrån Trafikverkets basprognos för år 2040, vilket bör framgå i bullerutredningen. 
Bullerutredningen visar på höga bullernivåer för den planerade bebyggelsen utifrån prognos för 
framtida trafik. Kommunen bör säkerställa att uteplats vid ljuddämpad sida kan anordnas i 
anslutning till alla bostäder. I annat fall bör en planbestämmelse införas om att en gemensam 
uteplats ska anordnas vid ljuddämpad sida. 
Trafikverket anser att bullerutredningen bör kompletteras med ett alternativ avseende framtida 
trafik med en framtida höghastighetsbana, för att klarlägga krav på skyddsavstånd till bebyggelsen 
m.m. Trafikverket kan tillhandahålla indata avseende framtida trafik med en höghastighetsbana. 
Det bör framgå i planen att lokalisering och utformning av föreslagen ny bebyggelse utmed järn-
vägen, ska anpassas efter förutsättningar som gäller invid en höghastighetsbana. 
 
Bullerplank 
Vid placering av bullerskyddsskärm ska Elsäkerhetsverkets föreskrifter tillämpas för avstånd till 
järnvägsanläggningen (BVS 543.10001) och regler kring säkerhet vid aktiviteter i spårområdet ska 
följas (BVF923). Trafikverket förutsätter att gällande riktlinjer och regler följs och att erforderliga 
tillstånd söks. Bullerplanket bör placeras på kommunens fastighet på ett sådant avstånd från 
fastighetsgränsen till Trafikverkets fastighet att planket kan underhållas helt på kommunens 
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fastighet. Om bullerplanket avses placeras på Trafikverkets fastighet ska det framgå i 
genomförandebesk-rivningen att ett avtal då ska tecknas med Trafikverket. 
Vi anser att plankartan bör kompletteras avseende planbestämmelse för skydd med ”placering och 
utformning enligt Trafikverkets riktlinjer”. 
  
 
 
Risker 
Kommunen utgår i riskbedömningen för planförslaget från den kommunövergripande 
riskutredningen som kommunen genomfört och som Trafikverket lämnat synpunkter på i samband 
med remiss för Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Trafikverket vill återigen påpeka att 
nämnda riskutredning inte har beräknat skyddsavstånd med hänsyn till urspårningsrisken, vilket 
underskattar individ- och samhällsrisken. Hänsyn är inte tagen till risker för järnvägsanläggningen 
av placering av angränsande byggnader och verksamheter nära järnvägen. Om kommunen i planen 
avser utgå ifrån de generella rekommendationerna till skyddsavstånd enligt riskutredningen, anser 
vi att beräkningarna måste korrigeras. 
Vi anser att planbeskrivningen bör kompletteras med generella skyddsavstånd enligt RIKTSAM 
avseende risker med farligt gods. Vidare bör riskbedömningen för planförslaget kompletteras 
avseende en framtida höghastighetsbana och höghastighetståg. Kommunen bör i samråd med 
Länsstyrelse och räddningstjänst överväga om skyddsåtgärder ur risksynpunkt erfordras och i 
sådana fall införa planbestämmelser avseende erforderliga skyddsåtgärder. 
 
Gång- och cykeltrafik samt hållbart resande 
Trafikverket anser att kommunen bör beskriva hur trygghetsaspekten kan beaktas ytterligare när 
det gäller gång- och cykelväg genom parkområdet. Kommunen bör säkerställa att det i samband 
med utbyggnaden enligt planförslaget finns säkra gång- och cykelpassager över Kristianstadvägen, 
för att en god tillgänglighet till parken, centrum och stationen ska uppnås, med god säkerhet för 
boende och övriga trafikanter. Trafikverket efterlyser även en trafiksäker gång- och cykelpassage på 
Östergatan, med koppling till busshållplatsen. 
Vi ser positivt på kommunens hållbarhetsarbete i form av den låga parkeringsnormen för 
parkeringsplatser tillhörande det planerade området. 
  
Kommentar:  
 Riksintresse 

Förtydligande skrivning görs i planbeskrivningen att riksintresse för järnväg berörs i 
detaljplanen och att det trafikeras av gods- och persontåg. Skrivning görs även om planerad 
framtida sträcka för höghastighetståg angör Hässleholm. Planförslaget bedöms inte påverka 
framtida sträckning för ny järnvägsinfrastruktur.  
 
Planområdet har sedan samrådet utökats till att även omfatta del av järnvägen vilket har 
kommunicerats (januari 2020) med trafikverket via mail. I detta sammanhang utrycktes ingen 
information, från trafikverkets sida, som antyder att aktuellt förslag till detaljplan skulle 
innebära någon begränsning för järnvägens (Nya stambanan) framtida sträckning. Fördjupad 
översiktsplan för Hässleholms stad har vunnit laga kraft (2020) och aktuell detaljplan strider 
inte mot denna vad gäller utbyggnad/förtätning.  Således bedöms planförslaget som gångbart 
vad gäller placering av byggrätter med hänseende till Trafikverkets synpunkter om framtida 
järnvägsförbindelse.  
 
Trafikbuller 
Kompletterande bullerutredning har genomförts efter samrådet. Aktuellt planförslag har 
anpassats med bestämmelser utifrån detta underlag. Bostäder i bullerutsatt läge ska vara 
genomgående för att kunna erbjuda tyst sida. Bullerskyddet utmed väg och järnväg har utökats. 
Illustrationer från bullerutredning har kompletterats till planbeskrivning.  
Det anges i planbeskrivning att bullerskydd ska anordnas enligt (BVS 534.10001 och 
BVF923). Placering av bullerskydd (skärm) har i utredning utgått från ett ungefärligt läge, 
likt det suicidstängsel som står längs järnväg idag. Plankartan har utformats så att det ska 
finnas förutsättningar att ha viss flexibilitet i exakt placering. Plankartan tar med 
järnvägsfastighet då bullerutredning redovisar att bullerskydd behövs uppe på viadukten vilket 
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oundvikligt då blir på Trafikverkets fastighet. Inför antagande föreslås avtal ingå mellan 
kommunen och Trafikverket för tydlighet i frågan.   
 
Risker 
Transport av farligt gods sker på järnvägarna. Avståndet till närmsta föreslagna bostad är 65 meter från 
spårområdet. Planförslaget utgår från Riskutredning som gjordes i samband med den fördjupade 
översiktsplanen. 
Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad (2020) redogör (s.97) för riskavstånd till 
järnväg. För Södra stambanan (Hässleholm -Höör) medges ett riskavstånd om 40 meter till 
flerbostadshusbebyggelse och vård. Centrumändamål kan tillåtas vid ett avstånd om 30 meter 
från spårområdet för aktuell sträcka. Detta gäller om inga övriga skyddsåtgärder som ex 
brandskyddad fasad, avåkningshinder, mur eller perronger anordnas. (Bebyggelseplanering intill 
järnvägar i Hässleholms stad, Briab 2018). Planbestämmelse om avåkningsskydd läggs till i 
planbestämmelse för bullerskärm.  
 
Gång- och cykeltrafik 
De lösningar och möjligheter som föreslås i detaljplanen bedöms följa trafikverkets yttrande. 
Exempelvis har ny illustration av övergångsställe lagts till på s.19. 
 

Tele2 
Tele2 informerar om att det finns ledningar inom planområdet som behöver beaktas. 
 

 
 
Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med att Tele 2 har ledningar inom området som behöver skyddas. U-
område läggs till i plankartan utmed Kristianstadvägen. Om exploatör vill flytta ledningar ska kontakt 
tas med Tele 2. Då ledning till synes ligger i fastighetsgräns och till del korsar fastighetsgräns kan inte 
flytt av ledning eller delvis flytt uteslutas. Eventuell flytt bekostas av exploatören. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

Hässleholm miljö AB 
Inom området har Hässleholm miljö befintliga fjärrvärmeledningar som behöver skyddas i plan. 
Fjärrvärmeledningen till de två befintliga byggnaderna som ska bevaras behöver säkras i plan vid 
fastighetsreglering. Även befintlig ledning söderut inom Hässleholm 87:40 behöver bevaras i plan. 
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Fjärrvärmeledningen till befintlig byggnad behöver säkras i plan vid fastighetsreglering. Även 
befintlig ledning söderut inom Hässleholm 87:40 behöver bevaras i plan. Se figur 2. 
Ledningen inom detta område kan vara förlagd relativt grunt med liten täckning varvid extra 
försiktighet vid grävning skall iakttagas. 
 

 
 
Befintlig fjärrvärmeledning mellan Frykholmsgatan och Godtemplaregatan behöver säkerställas i 
plan alternativt flyttas till annan säkerställd plats på exploatörens bekostnad. Eventuell flytt skall 
ske i samråd med Hässleholm miljö. 
 

Figur 1. Fjärrvärmeledning inom befintliga fastigheter Hässleholm 87 : 39 och 87 : 40 

'"" 

i 

·- --=-=--~- ~~~~~~~~ 
Figur 2. Fjarrvärmeledning inom befintlig fast ighet Häss1eholm 87 :38 (Cafe I odhngsområde) 
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Kommentar:  

Figur 1 
Med aktuellt planförslag enligt granskningshandling ligger fjärvärmeledning i allmän 
platsmark, park norr om fastigheterna Hässleholm 87:39 och 87:40. Öster om fastigheterna 
skyddas ledning med u-område inom kvartersmark. 
Figur 2 
Fjärrvärmeledning ligger i huvudsak i park och gata och så även i nytt planförslag. Under 
grävarbete och exploatering. I nytt planförslag ska ledningar i huvudsak placeras i allmän 
platsmark. Planbeskrivning redogör för att det finns fjärrvärmeledning inom området. 
Exploatör måste försäkra sig om de exakta läget i samband med markarbete, vilket också 
framgår av planbeskrivning.  
Figur 3 
Inom fastigheten 87:6 kan det bli aktuellt att lägga om befintliga ledningar i samband med 
exploatering. Detta ska exploatör bekosta, samt försäkra sig om exakt dragning inför 
markarbete, detta redogörs för i planbeskrivning.  

 
 

 

Miljönämnden  
Sammanfattning av yttrandet 

Miljönämnden önskar förtydliganden och/eller fortsatta utredningar inom följande 
områden: 

1. Den fördjupade översiktsplanen bör inväntas eftersom aktuell plan exploaterar ett värdefullt 
grönområde i staden. 

2. Ytterligare utredningar bör göras för att säkerställa att ”Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader” kan uppfyllas. Även riktlinjerna i Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd ska uppfyllas. Effekterna på bullersituationen av en eventuell 
höghastighetsbana bör beräknas. 

3. En redogörelse bör göras för vilka saneringsåtgärder som behöver vidtas för att förebygga 
olägenhet för hälsa och miljö till följd av den förorenade marken. Vid bostäder gäller 
riktlinjerna för känslig mark, vilket bör eftersträvas även på parkmark. Mark som upplåts för 
odling av grönsaker får inte innehålla föroreningar i halter som medför risk för hälsan vid 
konsumtion. 

4. Det bör tydligt framgå vilka kompensatoriska åtgärder, såsom bevuxna tak, vatteninslag med 
mera, som ska vidtas för att motverka exploateringens nackdelar för grönområdet.  

5. En redogörelse bör göras hur den rödlistade vittåteln ska skyddas inom planområdet. 

Figur 3. Inom befintlig fastighet Hässleholm 87 :6 (Eckenfordeparken) 
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6. En dagvattenutredning bör tas fram i enlighet med detaljplanens intentioner. Möjligheten till 
lokalt omhändertagande bör utredas. 

7. Behovet av skyddsåtgärder i händelse av olycka i samband med transport av farligt gods på 
järnväg bör utredas. 

8. En redogörelse bör göras för hur avgaser ska avledas från parkeringshuset utan att vålla 
olägenhet för boende i husen ovanpå parkeringshuset. 

9. Den trafikutredning som rekommenderas i detaljplanen tas fram. 

10. En utredning av risken för störningar av vibrationer från järnvägen tas fram. 
 

 
 

Kommentar: 
Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad antogs 2018 och vann laga kraft 2020. Således 
finns förutsättningar och utredningar för att exploatera området utifrån detta underlag. 
 
Kompletterande utredningar har även beställts och redogör för i planbeskrivningen. Nya 
planbestämmelser har lagts till för bullerskydd, avåkningsskydd för järnväg, dagvattenhantering 
och marksanering. Se även kommentarer till länsstyrelsens och trafikverkets yttrande där 
punkter enligt ovan bemöts.  
 
Planförslaget eftersträvar att höja kvalitén i parken. Exempelvis skyddas fler träd. 
Kompensationen för att området exploateras gör bland annat genom att del av park får utökad 
möjlighet att ta hand om dagvatten och att kvalitén i parken generellt höjs genom att återskapa 
delar av det tidigare utseendet. Kompensationsåtgärderna i planförslaget kan därmed beskrivas 
som reglerande ekosystemtjänster och kulturella ekosystemtjänster. Beroende på hur stadsodling 
bedrivs kan även försörjande och stödjande ekosystemtjänster uppstå. Av de träd som skyddas i 
plan villkoras lov om fällning att nyplantering ska ske.  
 
Vad gäller känsliga växter inom planområdet ligger dessa inom planlagd parkmark och 
bedöms således inte påverkas negativt av planförslaget.  
 
 
Parkeringsdäcket ska ha genomsläppliga våningsplan och således bedöms ventilationen som god 
i parkeringshuset.  
 
 

 
 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten kan vara den alternativa utrymningsvägen från flerbostadshus i verksamhetsklass 
3a beroende på den brandtekniska projekteringen. Om så blir fallet ska kontakt tas med räddnings-
tjänsten vid projektering för att verifiera räddningstjänstens förmåga. Om räddningstjänsten anses 
vara den alternativa utrymningsvägen så behöver följande uppfyllas: 
- Runt byggnaderna där översta våningens karmunderstycken eller balkong finns på upp till 11 

meters höjd skall markytor intill fasaden vara utformade så att bärbar stege kan ställas upp. 
- Runt byggnaderna där översta våningens karmunderstycken eller balkong finns på upp till 23 

meters höjd behövs uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon. 
Räddningstjänstens åtkomlighet skall säkerställas. 

- Regler och krav för uppställningsplatser finns i Boverkets byggregler (BFS 2016:3) 
 
Motivering 
Detta yttrande är skrivet för att lyfta eventuella problem som kan tillkomma vid en brandteknisk 
projektering av ett flerbostadshus. Dessa problem kan kräva ingrepp i mark runt bostadshusen. 
Punkterna som lyfts finns i Boverkets byggregler (BFS 2016:3) kap 5 som behandlar brandskydd i 
ny-, till- och ombyggnationer. 
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För byggnader i verksamhetsklass 3a (bostäder) kan räddningstjänstens stegutrustning vara den 
alternativa utrymningsvägen från bostäderna. Det ska finnas två av varandra oberoende 
utrymningsvägar och vid projektering av brandskyddet i byggnaden kan då räddningstjänstens 
stegutrustning bli den alternativa utrymningsvägen.  

 
Kommentar:  

Ovanstående information införs i planbeskrivningen under rubriken ”Tillgänglighet” på sidan 32, och 
förmedlas på så sätt vidare till bygglov- och projekterings-fasen vid genomförandet av planförslaget.  
 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott  

Plankarta och illustrationskarta: Markera att cykelstråket även fortsätter på Folke Zettervalls gata, 
Cykelpassage över Östergatan bör ingå i planen. P-huset bör dimensioneras med övertalighet i 
antalet parkeringsplatser i förhållande till fastställt p-tal. Övriga synpunkter är redaktionella 
ändringar. 

 
Kommentar:  

Gång-/Cykelvägar regleras i plankartan enbart då de är separata cykelvägar. Cykelstråk som 
ligger inom gatumark, lokalgata, park markeras inte då cykling kan ske i blandtrafik och är 
förenligt med parkmark. Eventuella passager som behövs utanför planområdet regleras inte i 
detta sammanhang. En passage över Östergatan är inte nödvändig för planens genomförande 
medan passagen över Kristianstads-vägen anses nödvändig för att åstadkomma en säker gång- 
och cykelpassage mellan vårdcentralen och parkeringshuset. Detta redogörs i kapitlet för 
”Trafikstruktur” med illustration på sidan 17. Cykling förekommer även på Folke 
Zettervalls gata i blandtrafik. Övriga redaktionella synpunkter beaktas. 

 
 

Hässleholms Vatten AB 
Omfattande VA-utredningar krävs för aktuell detaljplan och HVAB föreslår att berörda träffas för 
att diskutera de utmaningar som planförslaget innebär. Planområdesgränsen stämmer inte överens 
med planritningen på de olika skisserna. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Det finns fler VA-ledningar inom planområdet som behöver skyddas än de som hamnat i u-
området och i allmänplatsmark. Vattenledningarna utmed Kristianstadsvägen är stora 
huvudledningar som bör skyddas i u-område. Dessa påverkas i högsta grad av planförslaget. 
Spillvattenledningarna måste ses över och byggas om för ny bebyggelse. Omfattande rivning av 
befintlig ledning erfordras. Höjdsättning och vidare utredning av nivåer krävs. Nya ledningar 
hänvisas till Östergatan. Det är dock extremt trångt i gatan och otillgängligt vilket påverkar stora 
delar av planområdets nivåer på anslutning. 
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Dagvattenhantering 
Det krävs att nya dagvattenledningar anläggs i området. Detaljplangränsen kan behöva ses över på 
några ställen för att kunna förbättra förutsättningarna i planen. Höjdsättning är avgörande även för 
dagvattenhanteringen. Höjdillustrationerna som finns på sidan 23 (planbeskrivningen) visar tydligt 
utgångsläget som det ser ut idag. Men hur blir det när detaljplanen genomförs? Den skålade ytan 
som omnämns är en perfekt yta så som beskrivs men ser inte bilden som omnämns i texten. En 
sektion som visar tanken vore bra för att illustrera detta. Grundvattensänkning kan behövas om 
källarplan ska byggas i kv 3. Den naturliga grundvattenytan var 1962 redovisad på +48 möh. En 
sänkning kan påverka fler byggnader i området om sänkningen blir permanent. Under avsnittet 
med geoteknik bör grundvattennivåer framgå. Dagvatten från allmän platsmark som avleds via 
allmän dagvattenanläggning regleras med gällande VA-taxa. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Där är en olämplig hänvisning ang ledningsrätt i planbeskrivningen. Ledningar inom kvartersmark 
kan inte skyddas genom ledningsrätt om det inte finns u-område. Det är därför av vikt att 
ledningsstråk, nya som gamla, planläggs i u-område alternativt allmän platsmark. 
Höjdsättning av planen saknas. Det tillsammans med en VA-utredning är avgörande för planens 
förutsättningar för bebyggelse. Bestämmelsen (n1) framgår otydligt. 
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Kommentar:  
En dagvattenutredning har tagits fram till planförslaget där det visas hur dagvattnet planeras 
tas omhand. Nya ledningar behövs för att hantera de vattenmängder som kan förväntas 
framöver. En torr damm föreslås inom allmän platsmark dit vattnet leds för att sedan skickas 
vidare via ett reglerat utlopp till dagvattensystemet. Marken inom allmän plats har även 
höjdsatts för att säkerställa att dagvatten leds till planerad damm/fördröjningsyta. 
Plankartan har till del kompletterats med u-områden för befintliga ledningar inom 
kvartersmark. Större vattenledningar kommer behöva flyttas och ska bekostas av exploatören. 
Bebyggelsen kommer inte att uppföras med källare (b1). 
Planbestämmelserna som reglerar dagvattenhanteringen har reviderats och omformulerats för att 
säkerställa genomförandet av dagvattenutredningens förslag. Likaså här nya planbestämmelser 
för färdigt golv införts för att garantera höjdsättning av bebyggelsen utifrån 
dagvattenutredningen.  

 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. Dock vill man påtala vikten 
av att det kommande detaljplanarbetet tillgodoser behovet av tomter för förskola, skola och 
fritidshem. Bristen på planlagda tomter för förskola, skola eller fritidshem motverkar ambitionen 
att minska motortrafiken då föräldrar blir beroende av bil för att transportera sina barn till 
skolverksamhet för att sedan ta sig till arbetet. 
 

Kommentar:  
 Planområdet ligger så centralt i Hässleholm att det är rimligt att cykla till skola och arbete inom staden. 
Transporter under tre kilometer ska företrädesvis ske med cykel, både för att gynna folkhälsan och 
grundlägga goda vanor hos barn men även av miljöskäl för att helst undvika onödiga korta bilresor. 
Avståndet till centralen är ca 500 meter vilket möjliggör kollektivtrafik till arbeten och skolor på andra 
orter. 
 Den fristående förskola som ligger intill planområdet har en Montessoriprofil men är öppen för alla att 
söka sig till. Alternativa skolor och förskolor finns inom staden och planområdet har inte avsatt en tomt 
för skola. Däremot är det möjligt att etablera familjens hus i bottenvåningen på det södra kvarteret i 
parken där en öppen förskola också kan inrymmas.  
 

  
Lantmäteriet  

Syftet med planförslaget är att skapa möjlighet att utnyttja tillgängligt, men värdefullt grönområde 
för viss begränsad ny bostads- och centrumbebyggelse, samt att förstärka centrala Hässleholm med 
nytt parkeringsgarage. Förslaget innebär att befintlig vårdcentral ges möjlighet att flytta närmare 
grönområdet. En flytt av vårdcentralen är också en förutsättning för att det nya planförslaget ska 
kunna genomföras fullt ut. Avtal eller principöverenskommelse bör upprättas innan planen antas.  

Planförslaget innebär att nya fastigheter ska tillskapas och att ändring av befintliga gränser ska ske inom 
kvartersmark. För att kunna genomföra planen på det sätt förslaget anger, krävs frivilliga 
överenskommelser mellan fastighetsägare.  Så som planen utformats, utan nyttjande av 
fastighetsindelningsbestämmelser, finns inga möjligheter att inom kvartersmark, tvångsvis, överföra 
marken.  Den befintliga fastighet som främst berörs är bostadsfastigheten, Hässleholm 87:49. 
Fastighetsindelningsbestämmelser kan även införas under planens genomförandetid. Dock bör redan nu 
avgränsningen och utnyttjandet av marken mellan 87:49 och den nya fastigheten i väster behöva ses över.  
       
Det har uppmärksammats att i fastighetsregistret anges att en tomtindelning från 1924 gäller för 
Doktorn 1. Tomtindelningen, fastställd 1924, är nu mer fastighetsindelningsbestämmelser som i detta 
fallet upphör att gälla, inom kvarteret Vänhem och dvs även för Doktorn 1, när ny detaljplan antas. 
Åtgärd: Att tomtindelningen, fastställd 19240627 påverkas, ska anges i beskrivningen till planen, för att 
den sedan ska kunna avregistreras för delen kvarteret Vänhem och Doktorn 1.                                                                                      
Historik: Doktorn 1 har sitt ursprung i kvarteret nr 40, Vänhem. Vid förrättning 1978 reglerades 
Vänhem 6,7,8,9 och del av 10 till Vänhem 9. Senare, 1981, har en omregistrering gjorts av Vänhem 9 
till Doktorn 1. Det kan konstateras att de omnämnda Vänhems-fastigheterna var bildade enligt 
1924:års tomtindelning. Regleringen 1978 genomfördes trots att den var i strid mot tomtindelningen. 
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Byggnadsnämnden har i BN § 577 framfört att en ny tomtindelning ska upprättas som överensstäm-
mer med nyligen fastställt förslag till detaljplan. En ny tomtindelning finns inte gjord för denna delen 
av kvarteret Vänhem, däremot har tomtindelningen för norra delen av kvarteret Vänhem hävts 1983. 
Den tomtindelning som anges i fastighetsregistret som gällande för Doktorn 1, avspeglar en tidigare 
relevant fastighetsindelning.   
 

Kommentar:  
Markköp och eventuellt markbyten kommer att säkerställas med avtal innan detaljplanen antas. 
Tomtindelning från 1924 som ska avregistreras skrivs in i planbeskrivningen på sidan 35 punkt tre som 
kommentar till fastigheten Doktorn 1.  
Överenskommelse om vårdcentralens flytt skrivs mellan kommunen och Region Skåne i samband med 
planens antagande. 
 
Fastigheten 87:49 ska erbjudas markbyte. Utifrån nuvarande förslag förväntas aktuell fastighet bli större 
till yta. Frågan ska lösas innan antagande. Tekniska förvaltningen mark- och exploateringsavdelningen 
har informerats om förutsättningarna via mail (mars 2020).  

 
 

MARKÄGARE, FÖRENINGAR, BOENDE MED FLERA: 

Boende på Lärkan 18   
Fastighetsägaren har önskemål om att lokalgatan Stattenavägen/Stambanegatan och gc-vägen 
norrut genom parken flyttas västerut för att naturligt fortsätta i Stambanegatans befintliga linje. 
Syftet är att få ett minskat behov av underhåll av kommunens tomt som gränsar mot Lärkan 18, f.n 
en smal remsa på ca 2 meter och 40 meter lång. Remsan behöver inte “saneras” utan då bara 
klippas vid några tillfälle/säsong. Det finns också en allt ökande biltrafik på gång/cykelvägen vidare 
under järnvägen. Förbjuden men i dagsläget möjlig. 
Kommentar:  

Exakt dragning av GC-banan har tagits bort ur planförslaget för att möjliggöraför flexibilitet och mer 
”fri” dragning. Ambitionen är att underhåll av GC-väg inte ska inkräkta på privata fastigheter. 
Möjligheten för olovlig biltrafik under järnväg noteras.  Informationen skickas vidare till tekniska 
förvaltningen för ev åtgärder.  

 
 
Boende på Bofinken 2    
De boende ifrågasätter behovet av en vårdcentral i området och föreslår en placering nära sjuk-
huset eller på en annan tomt som inte lämpar sig för bostäder. Kvarteret Vänhem är mycket 
lämpligt för bostäder intill parken. Däremot emotsätter de sig bebyggelse i parken som anses vara 
betydelsefull för allmänheten som rekreationsområde. Efterfrågan på lokaler för butiker och 
serveringar är inte heller av den omfattningen att det motiverar en exploatering av parkmark. 
 
Kommentar:  

Vårdcentralens placering följer Region Skånes önskemål och behov av att ha en vårdcentral så nära 
kvarteret Vänhem som möjligt. Kommunen har ingen anledning att ifrågasätta regionens planering för 
olika vårdenheter. Behovet av lokaler för olika verksamheter kan variera över tid och detaljplanen 
möjliggör flera olika typer av centrumverksamheter inom kvarterens bottenvåningar i kombination med 
bostäder i flera plan ovanpå. Planförslaget följer riktlinjerna om att kommunerna ska förtäta städerna och 
på så sätt nyttja redan utbyggda infrastrukturer mer effektivt. Ny information om t ex skyfall gör att 
kommunen också måste se över och bereda sig på de extrema skiftningar i väder som uppstår allt oftare. 
Bebyggelsen inom Paradiset ger fler bostäder i parknära läge och möjliggör samtidigt en upprustning av den 
parkytan som sparas samtidigt som ytor för omhändertagande av dagvatten iordningställs. Dessa ytor 
behöver vara mångfunktionella för att kunna nyttjas för rekreation mestadels men även fungera som 
fördröjningsytor med vattenspegel vid behov. 
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Boende på Fredentorp 5 
Boende påpekar att platsen för parkeringshuset har ett kulturhistoriskt värde. Idag är det mesta av 
den ursprungliga platsen, med kulturvärden sedan länge borta. Men päronträdet finns kvar och 
påminner om platsens historia. Boende önskar att detta träd får stå kvar.  

 
Kommentar:  

Päronträdet har inte skyddats i befintlig detaljplan. Minnena av den gångna tiden lever i detta fall vidare 
genom den inskickade dokumentationen om platsen, och vad den en gång var. Upprättas parkeringshus kan 
exempelvis frågan om fasadmålning/fasadkonst som påminner om platsens historia drivas.  

 

Boende på Timmermannen 11 
Boende påpekar att Paradiset är en park med stora kvalitéer där man kan koppla av och njuta av allt 
vad parken erbjuder. Parken är en av Hässleholms stora kvalitéer inom stadskärnan där det finns 
möjlighet till rekreation.  
Nya hyresgäster kan komma att ta parken i sitt anspråk som ”sin trädgård”. Kringboende kommer 
inte att känna sig välkomna på samma sätt som tidigare. Boende ifrågasätter även möjligheten att 
bibehålla kvalitén med de gamla träden. Befintliga träd kan inte ersättas med nya.  

 
Kommentar:  

Parkmark är alltid allmän plats och därmed tillgänglig för allmänheten. Både för boende och övriga 
besökare.  

Nyplanterade träd kan inte ersätta äldre större träd. Ambitionen är att kompensera för de träd som kan 
komma att försvinna i samband med exploatering. De träd som har bedömts särskilt skyddsvärda avses att 
bevaras och skyddas med bestämmelse i plankartan.  

 

 

Boende på Örtagården 8 
Boende ifrågasätter placering av parkeringshuset och menar att detta är en katastrof för de 
kringboende. En ren bostadsbyggnad vore betydligt bättre.  
Parkeringshuset borde istället placeras vid Snickaregatan-Brogatan. Här kommer parkeringshuset 
inte i konflikt med några bostäder. Här får kanske ett par större ekar offras. Avståndet till centralen 
är dessutom acceptabelt.  
 
Parken bör sparas. Hörnhuset kan byggas. De två andra ”gårdshusen” kompenseras av att ”hela” 
Vänhem blir en enda tomt för lägenheter med eventuellt parkeringsgarage under.  
Att övriga parken rustas upp är positivt.  

 
Kommentar:  
Parkeringshus kan generellt betraktas som icke attraktiva byggnader set till utformning. Ett förslag för ”Multihus” 
har tagits fram där krav på god gestaltning varit av mycket stor vikt. Detta gestaltningsförslag ska eftersträvas att 
följas. Detaljplanen har utformats med en byggrätt som motsvarar multihuset i gestaltningsförslaget och 
förutsättningarna för att uppföra ett estetiskt tilltalande parkeringshus finns därmed.  

 

 

Boende på Muraren 3  
Boende ser planen som positiv men vill påpeka blandade förbättringsförslag i generell och specifik 
mening.  
Bygg mer på höjden för att spara yta. Förslagsvis dubbelt så högt. Istället för ca 5 våningar, 
möjliggör för 10. Sätt en begränsning på minst 5 våningar. Till slut kommer vi att behöva bygga 
högre så det är lika bra att detta görs nu och att det accepteras som att bryta mot de nuvarande 4 till 
5 våningshusen som finns i staden.  
Parkeringshuset är ett spännande inslag. Det får gärna vara lokaler/verksamheter i väster och söder. 
Inte i öster.  
Generellt önskas att en mista byggnadshöjd används istället för en max, för att på så sätt se till att 
det byggs på höjden.  
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Kommentar:  
Våningsantalet har tagits bort i plankartan och istället ersatts med högsta nockhöjd. Detta innebär inte i sig att det 
går att bygga högre utan syftar till att reglera att fläkttrummor och hisschakt kan anordnas uppe på taket då dessa 
kan räknas som en våning om de blir för stora. Med aktuellt förslag är syftet att undvika att en våning ”går 
förlorad” som annars inte gått att bruka.  

Att bygga på höjden har sina fördelar, men kräver mer friyta på mark mellan husen. Det finns en tidigt inarbetad 
tanke med höjdsättningen av byggnaderna som avsåg att ”spegla” kringliggande bebyggelse. Att markant höja 
byggnadshöjderna i detta skede är ett för stort ingrepp som innebär att en ursprunglig politisk förankring uteblir.  

 

 
Byggnadsföreningen Medborgarhuset upa i Hässleholm, fastigheterna Hässleholm 
87:39 och 87:40   
I förslaget framgår att man vill ta del av vår parkeringsplats på fastighetens södra sida i anspråk för 
en gång och cykelväg. Verksamhet i huset bygger på medlemsbesök till husets organisationer och 
besök till Citymottagningen som är en privat vårdcentral och knuten till Region Skånes verksamhet. 
Redan idag är det mestadels fullt på parkeringen vid de olika aktiviteterna i huset då det även är 
personalparkering för anställda i huset. Vi ser inte det möjligt att ta bort någon del av parkerings-
platsen överhuvudtaget.  
  
Då området skall innehålla 200 bostäder bedömer vi att 0,5 parkeringsplats per bostad är otill-
räckligt. Redan idag används gator och gräsytor till parkering för de boende kring området. Då 
Hässleholms kommun inte har någon större utbyggd kollektivtrafik inom staden eller till krans-
orterna, ser vi att de boendes möjlighet till arbetspendling och fritidsaktiviteter blir starkt begrän-
sade. Vi ser snarare ett behov av 1,5 bil per bostad för att tillgodose boende, besökare till de 
boende och till nya vårdcentralen.  
  
När det gäller tilltänkta parken på norra sidan om vårt hus, så vill vi att eventuell fastighetsreglering 
sker så att gränsen flyttas ytterligare norrut för att ge plats till sophus för våra sopkärl och plats för 
cykelställ.  
  
Vad gäller trafiken, ut/infarter, övergångställen m.m. tycker vi att ett helhetsgrepp för Kristian-
stadsvägen från rondellen vid Citygross och sträckan bort mot Skolgatan borde tas för att eliminera 
trafikstörningar som redan idag har ökat, delvis p.g.a. ökad trafik, och övergångsstället vid Citygross 
 
Kommentar:  
Parkeringsplatsen i söder ritas in efter befintlig fastighetsgräns.  
Ambitionen är att ett parkeringshus ska avlasta behovet av parkeringsplatser för såväl boende, besökande och 
vårdcentralen.  
Ny trafik/bullerutredning togs fram inför granskningsskedet. Bullerskyddet har utökats för att klara 
bullerpåverkan. Övergångställe över Kristianstadvägen har även illustrerats som möjligt förslag. Utökad redogörelse 
för tillgänglighet med utryckningsfordon har skrivits in i handlingarna.  

 
Parken på norra sidan behövs för att reglera ev. skyfall och häftiga regn som kan förekomma. Ytan utformas för att 
rymma flera funktioner, förutom park för rekreation med grönska även översvämningsyta/damm som fördröjning av 
dagvatten. Vid torka är parken användbar för olika aktiviteter. Fastighetsgränserna (användningsgränsen) har 
anpassats sedan samrådet och flyttats norrut för att aktuella fastigheter ska ha plats för soptunnor och cykelställ. 
 
    

Övrig synpunkt från privatperson  
Privatperson har skickat in underlag i form av powerpointredovisning. Punktvis redogörs för att: 
- ”Lyktan” i ”Trädgårdsmästarvillan, kvarteret Paradiset” idag har regelbunden personal-, 

besöks-, leverans- (stora DHL m.fl), samt avfallstransportsangöring, som delvis saknas i 
Samrådshandlingen. 

- Transportstyrelsens verksamheter med Södra stambanan och Helsingborgsbanan nyligen gett 
upphov till ett vägbygge i Paradiset söder om Lyktan och att detta nog är okänt för den/de 
som upprättat samrådshandlingen.  
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- Befintliga verksamheters p-platser vid Medborgarhuset och Göingehuset behålls i plankartan 
över föreslagen markanvändning men att de utelämnats i perspektivbilden. Samrådshandling är 
ej entydig på detta och flera ställen i text och figurer 

- Befintliga p-platser vid Folke Zettervalls gata kommer att utnyttjas som idag samt av nya 
besökande/boende i kv3-kv4. Gatan har datumparkering och vändplats 

- Vägarna runt kv3-kv4 bör göras hårda för att hålla Folke Zettervalls gata ren, när ny? Betydligt 
större? Trafik ansluts till densamma.  

- Det blir svårare att angöra Bar&Café, Lyktan, Transportstyrelsens verksamheter, m.fl. 
processer med transportfordon för varor, avfall, snöröjning och underhåll 

- Trafiken går där den går och är svår att omdirigera. Oskyddade trafikanter ska värnas.  
- Höghastighetsbanan nämns inte i förslaget.  
- Redogörelse för trafiksituationen och utformning efterlyses i större detaljeringsgrad.  

 
Kommentar:  
- Service/leveranser till verksamhet i park (som exempelvis caféverksamhet) kan utföras då grusad väg 

planläggs i park. Besökande med bil kan exempelvis angöra i parkeringshus eller längs Lokalgata om 
parkeringar anordnas här.  

- Utbyggnad av järnväg är pågående projekt och har ännu inte fastställts vad gäller exakt sträckning.  

- Illustrationer i planbeskrivning är enbart gestaltningsförslag och möjlig utformning. Det faktiska utfallet för 
hur byggnaderna ser ut kan variera.  

- En trafikutredning har genomförts och förslag på utformning av övergångställe illustreras i handlingarna.  

- Inför granskningshandlingen omnämns höghastighetsbanan, numera Nya stambanan. 

- Trafiksituationen med konsekvenser och åtgärder har skrivits in i handlingarna utifrån kompletterande 
utredningar som gjorts efter samrådsskedet.  

 
Göingebyggdens Biologiska förening  
Några påpekanden. 
- Positivt att flera stora träd får möjlighet att växa vidare. 
- ”Parkområdet planeras att upprustas och kompletteras med exotiska växter som påminner om 

områdets kulturhistoria”. Vad menas med exotiska växter? Förslag: satsa exempelvis på olika 
typer av björkar som ornäsbjörk, flikbladig björk och fransbjörk, träd, som inte lär påverka 
pollenallergiker. Det sistnämnda trädet finns redan växande öster om Boställeshuset (måste 
kanske tas bort p g av bostads/vägbyggande). Andra träd att plantera kan exempelvis vara rönn 
och oxel, med vacker blomning och med vackert röda frukter.  

- Beakta förekomsten i sydväst, i kanten mot Backgatan, av de ovanliga växterna fågelarv 
(Holosteum umbellatum) och vitfryle (Luzula luzuloides). 

 
Kommentar:  
Växtslag i park regleras inte i plankarta annat än att ge förutsättningar för parkplantering. Redogörelser i 
planbeskrivning om ”exotiska växter” stryks och istället anges på sidan 5 och 15 att ny plantering i park gärna får 
vara lokala arter för att skapa känslan av den lokala naturen. Planavdelningen tackar för synpunkter och tips om 
växtslag. Göingebyggdens biologiska föreningens synpunkter kommuniceras i och med denna samrådsredogörelse med 
politiker, berörda förvaltningar och övriga sakägare och finns därmed tillgänglig som underlag för framtida 
plantering. Vad gäller förekomst av ovanliga växter så bedöms dessa inte påverkas negativt av aktuellt planförslag 
då dessa finns inom planlagd parkmark. 

 

Socialdemokraterna    

Socialdemokraterna tycker att förslaget till detaljplan är mycket bra. Befintliga gröna värden i 
området behålls och lyfts på samma gång. Det är viktigt att parkeringshuset smälter in i 
omgivningen. Viktigt att få bra lösningar på trafiksituationen med gång, cykel och övrig trafik. 
 
Kommentar 

Planavdelningen tackar för synpunkter från Socialdemokraterna i Hässleholm.  
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SAMMANFATTNING 

Synpunkterna har bemötts separat ovan. Nedan sammanfattas de förändringar som gjorts i 
detaljplanens granskningshandlingar. Utöver dessa har vissa kompletteringar och förtydliganden 
gjorts i planhandlingarna. 
 

Revideringar efter samråd: 

• Planhandlingarna har kompletterats med nya utredningar av planområdet som har arbetats 
in i granskningsförslagets planbeskrivning och med nya bestämmelser i plankartan: 

o Dagvattenutredning daterad 2019-06-17 
o Trafikbullerutredning daterad 2019-08-12 
o Trafikutredning daterad 2019-04-26 
o Gestaltningsutredning för multihuset daterad 2019-03-11 
o Markmiljöundersökning daterad 2017-01-27  

 

• Planområdet har sedan samrådet utökats till att även omfatta del av järnvägen och mark 
för tågtrafikens behov i väster.  

 

• Kompensationsåtgärder har stärkts upp och förtydligats i planbeskrivningen och i 
plankartan. 
 

• Förtydligande av riksintresse för järnväg har gjorts i planbeskrivningen. 
 
 

Övriga förändringar och kompletteringar: 

Ändringar av redaktionell karaktär har genomförts. Redaktionella ändringar omfattar såväl mindre 
ändringar och förtydliganden i text som justering av figurer/illustrationer för att dessa ska stämma 
överens med aktuellt planförslag.  
   

Övriga kommentarer från Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

Samtliga sakägare har blivit bemötta men alla som yttrat sig kan inte ses som till fullo tillmötessedda 
i sina yttranden då kritik mot planförslaget i sin helhet har lyfts. Lista med besvärsberättigade görs 
till antagande. För att vara besvärsberättigad och kunna överklaga ska sakägare ha yttrat sig under 
samråd eller granskning och finnas med i fastighetsförteckning.  

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Detaljplanens handlingar revideras enligt ovan. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att 
skicka planförslaget på granskning. 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Hässleholm januari 2021
 

Marie Nilsson   Nicole Henriksdotter 
planchef   planarkitekt 
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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den 
ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- 
och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god 
helhetslösning. Planen ligger sedan till grund för beslut om till exempel bygglov. 
Detaljplanen handläggs i detta fall med utökat förfarande, vilket innebär ett 
samrådsskede följt av ett granskningsskede innan beslut om antagande. Laga kraft 
betyder att den nya detaljplanen blir juridiskt bindande.

Hur lämnar jag synpunkter?
Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i granskningsskedet, därefter kommer miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden att besluta om att anta detaljplanen. Den som inte 
framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan 
förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen. 

Granskningens syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och och ge möjlighet 
till insyn och påverkan. Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska 
beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö -och stadsbyggnadsnämnden senast 
den 1 mars 2021. Märk brevet/mejlet ”BN 2015-256” och ange ditt namn och 
kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

281 80 HÄSSLEHOLM

        Hässleholms kommun  

         eller 
 

byggnadsnamnden@hassleholm.se

Mer information
• www.hassleholm.se/dp

• Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

• Nicole Henriksdotter, planarkitekt, nicole.henriksdotter@hassleholm.se eller 
tel. 0451 - 26 89 02

Vad innebär detaljplanen? 

Planområdet ligger i centrala Hässleholm cirka 500 meter sydost om 
järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra 
bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i 
bottenvåningar, parkeringshus) samt utveckling av befintliga grönområden inom 
Paradiset. Förslaget till detaljplan överensstämmer med översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanen. Planförslaget i korthet:

• Bostäder, kontor och andra centrumfunktioner inom området.
• Nya gång- och cykelvägar genom området.
• Omgestaltning och utveckling av parkområdet och kulturmiljöerna kring den  

gamla järnvägsbebyggelsen. 
• Naturpark vid Doktorns backe, en upprustning av parken och buller-  

skydd utmed järnvägen.
• Eckernfördeparken planläggs för ändamålet park, befintliga träd skyddas.
• Vårdcentral söder om Kristianstadsvägen.
• Parkeringshus i tre våningar i kvarter Vänhem med lokaler i bottenplan.
• Radhus ut mot Eckernfördeparken.
• Flerbostadshus i tre våningar med innergård uppe på parkeringshusets tak 

 

Var hittar jag planförslaget? 
Planförslaget finns tillgängligt under hela granskningstiden på Hässleholm 
kommuns hemsida: www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, 
Nytorget 1, Hässleholm. 

Hur berörs jag? 
Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet eller organisation 
har ni möjlighet att ta del av granskningshandlingarna och lämna synpunkter på 
förslaget. I planhandlingarna redogörs för konsekvenserna av planförslaget på 
fastightesnivå. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter 
ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om förslaget till 
detaljplan. Om din fastighet har övergått till ny ägare ber vi dig att informera miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen om detta.

www.hassleholm.se/dp

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT
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Teckenförklaring

GRÄNSPUNKT

BELYSNINGSSTOLPE

FARSKVATTENBRUNN

BARRTRAD

LÖVTRÄD

ÅKER

ÄNG/HAGE/BETESMARK

SANKMARK

TRAKT-, KVARTERSTRAKTGRÄNS

FASTIGHETSGRÄNS

SERVITUT ELLLER LEDNINGSRÄTT

VÄGKANT

STÖDMUR

STAKET

HÄCK

ÄGOSLAGSGRÄNS

BÄCK, DIKE

STRANDLINJE

HÖJDKURVA 1-4M

HÖJDKURVA 5M

BYGGNAD

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Byggnad ska placeras i tomtgräns mot allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning

f

1

Ej friliggande hus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Fasad ska utformas med ljusgenomsläppligt material. Gavel mot

Kristianstadvägen ska ha indrag på minst 1/6 av fasaden centralt

placerad från vån II och uppåt. Den indragna fasaden ska bekläs

med vegetation.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Fasad ska utformas utan loftgångar och i material av sten, puts eller

tegel,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Lägsta våningsantal är III,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

underjordiskt skyddsrum får finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

6

Byggnad ska konstrueras med bjälklag i betong,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.80,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.30,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

b

4

Grundläggning ska utföras med färdig golvhöjd om minst + 50.95,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

b

5

Mark får byggas under (över) med bjälklag som planteras,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

b

6

Där centrumverksamhet medges ska höjd mellan bärande bjälklag

vara minst 3,5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

7

Entréer ska placeras mot omgivande gator,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

8

Ventilationen ska utföras inbyggt i takkonstruktion/bjälklag eller

gestaltas med spaljé. Ventilation ska vara avstängningsbar.,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter

v

1

Minst hälften av bostadsrummen ska  lokaliseras mot bullerskyddad

sida eller ska bostad vara mindre än 35kvm,  4 kap. 11 § 1 st 3 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1 Översta bjälklag mellan p-hus och bostadshus är avsett för

rekreation och plantering,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

k

1

Byggnadens ursprungliga karaktärsdrag vad gäller volym,

proportioner, indelning, material och materialbehandling,

färgsättning samt detaljeringsnivå ska bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

m

2

Bullerskyddad uteplats ska finnas,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för lov

Marklov får inte ges för trädfällning (träd1)  förrän kompensationsåtgärd garanteras om

nyplantering av träd av samma sort med stamomfång om minst 30 cm på en höjd av 1 meter

över mark. Återplantering ska ske inom 3 månader från fällning,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

Marklov krävs för trädfällning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för byggnad förrän fördröjningsyta för dagvatten, markföroreningar

avhälpts och bullerskyddet har kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Övrigt

Tomtindelning 1183K-B4 från 19240627 upphör att gälla inom planområdet.,  4 kap.  §

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

Huvudgata

GATA

1

Lokalgata

GATA

2

Gång och cykelGÅNG

1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder ska finnas i vån IV, V och VI
B

1

CentrumC

Centrum endast i vån I och IIC

1

Centrum endast i vån I ut mot Kristianstadvägen
C

2

Centrum endast i vån IC

3

TransformatorstationE

1

Pumpstation

E

2

Parkering ska finnas i vån I, II och III.

P

1

Järnväg

T

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Mark och vegetation

0.0

Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

utformning

1

utformning ska göras så att 1/4 av bullerskyddet ska vara

transparent och 1/2 ska bekläs med växtlighet. Bullerskydd ska

ansluta tätt till mark.,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation

träd

1

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

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd av kulturvärden

q-skydd

1

Byggnadens ursprungliga karaktärsdrag ska bibehållas till sin

utformning vad gäller volym, proportioner, indelning, material och

materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå,  4 kap. 8 §

Skydd

fördröjning fördröjning,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

bullerskydd

1

 4 Bullerskydd med en höjd av 4 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

transparent

bullerskydd

2

 2

Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Takvinkeln ska vara 22-38 grader och taket ska utformas som

sadeltak,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea för bostäder är 45 % av fastighetarean i

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Komplementbyggnader får uppföras till en maximal BTA om 60 kvm

per fastighet. Maxhöjd på komplementbyggnader är 3,5 meter.

Parkering är ej tillåten,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter

100 meter9080706040 503020100
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 
Trygghetscentral Skåne Nordost 
Dnr: KLF 2021/903 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till avsiktsförklaring 
avseende bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna 
avsikts förklaringen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Ulf Berggren (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till avsiktsförklaring mellan kommunerna i samarbetsorganet Skåne 
Nordost, alltså Bromölla, Hässleholms, Hörby, Kristianstads, Osby och Östra 
Göinge kommuner har utformats. A vsiktsförklaringen är grunden för fortsatt 
förberedelse med diskussioner och förhandlingar mellan parterna för att bilda ett 
gemensamt aktiebolag. Bakgrunden är följande. 

I<:ristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag 
en larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några 
närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster. Parterna har sedan en tid 
tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam Trygghetscentral. Utredning 
har skett och parterna har konstaterat och bedömt att ett gemensamt ägt aktiebolag 
bedöms vara den bästa samverkansformen. 

Av förslaget till avsikts förklaring framgår vidare bland annat följande. Det av 
kommunerna gemensamt ägda bolaget ska påbörja sin verksamhet den 1 juli 2022. 
Dessförinnan ska under våren 2022 erforderliga utredningar genomföras. Dessa ska 
såvitt nu kan bedömas avse framtida organisation, bolagskonstruktion, aktieägar
avtal, bolagsordning, ägardirektiv, etc samt ekonomi. Utifrån genomförda 
utredningar ska därefter beslutsunderlag tas fram för beslut i respektive kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

38 (48) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sänt till: 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Utdraget bestyrkes 

39 (48) 
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Kommunledningsförvaltningen / 

 281 80 Hässleholm   Stadshuset, Nytorget 1   0451-26 70 00   0451-814 06 
 kommunledningskontoret@hassleholm.se  866-3494  212000-0985 www.hassleholm.se

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 
Trygghetscentral Skåne Nordost 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut. 
 
1) Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till avsiktsförklaring avseende 
bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost. 
 
2) Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna 
avsiktsförklaringen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till avsiktsförklaring mellan kommunerna i samarbetsorganet Skåne 
Nordost, alltså Bromölla, Hässleholms, Hörby, Kristianstads, Osby och Östra 
Göinge kommuner har utformats. Avsiktsförklaringen är grunden för fortsatt 
förberedelse med diskussioner och förhandlingar mellan parterna för att bilda ett 
gemensamt aktiebolag. Bakgrunden är följande. 
 
Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag 
en larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några 
närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster. Parterna har sedan en tid 
tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam Trygghetscentral. Utredning 
har skett och parterna har konstaterat och bedömt att ett gemensamt ägt aktiebolag 
bedöms vara den bästa samverkansformen. 
 
Av förslaget till avsiktsförklaring framgår vidare bland annat följande. Det av 
kommunerna gemensamt ägda bolaget ska påbörja sin verksamhet den 1 juli 2022. 
Dessförinnan ska under våren 2022 erforderliga utredningar genomföras. Dessa ska 
såvitt nu kan bedömas avse framtida organisation, bolagskonstruktion, aktieägar-
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avtal, bolagsordning, ägardirektiv, etc samt ekonomi. Utifrån genomförda 
utredningar ska därefter beslutsunderlag tas fram för beslut i respektive kommun. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef    Kommunjurist 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 

Trygghetscentral Skåne Nordost 

mellan 

Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hörby och Hässleholms 

kommuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Denna avsiktsförklaring har träffats mellan Kristianstads kommun, Bromölla kommun, Östra Göinge 

kommun, Osby kommun, Hörby kommun och Hässleholms kommun.  

1. Bakgrund 

1.1  Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag en 

larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några närliggande 

kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster.  

Parterna har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam 

Trygghetscentral. Utredning har skett och parterna har konstaterat och bedömt att ett 

gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen.  

1.2 Avsiktsförklaringen är grunden för fortsatt förberedelse med diskussioner och förhandlingar 

mellan parterna för att bilda ett gemensamt bolag för detta syfte.  

2. Målsättning 

2.2  Gemensamt ägt bolag med uppstart 1 juli 2022.  

3. Åtagande för parterna 

3.1 Parterna ska avsätta erforderliga resurser för utredning etc. för att bilda det gemensamma 

bolaget.  

3.2 Parterna ska genomföra de utredningar och det arbete som krävs för att nå målsättningen. 

3.3  Parterna är ansvariga för återkoppling och förankring i den omfattning man bedömer rimlig. 

4. Projektorganisation 

4.1 Styrgrupp utgörs av kommuncheferna för parterna.  

4.2 Projektledare ska tillsättas av styrgruppen. Arbetsgrupp ska bildas med en representant från 

varje kommun. Annan kompetens och resurser tillsätts till arbetsgruppen efter det behov 

som uppstår. 

5. Tidplan 

5.1 Under våren 2022 ska erforderliga utredningar genomföras för uppstart av ett gemensamt 

bolag.  

5.1.1 Utredningar som hittills identifierats är: 

1. Framtida organisation. 

2. Bolagskonstruktion. 

3. Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, etc. 

4. Ekonomi.  

5.2 Utifrån genomförda utredningar ska beslutsunderlag tas fram och beslutas i respektive 

kommun.  

6. Kostnader 

6.1 Om utredning kräver extern kompetens ska detta beslutas av styrgruppen. Fördelning av 

kostnader för utredning beslutas för varje enskild utredning. Parterna ska kunna ta del av alla 

utredningar.  



 

 

6.2 Interna kostnader i form av arbetstid och liknande för projektdeltagare ska varje respektive 

kommun stå för.  

7. Avtalstid 

7.1  Avsiktsförklaringen träder i kraft när beslut tagits i vardera kommun och undertecknats av 

parterna.  

7.2 Part kan säga upp avsiktsförklaringen med en månads uppsägningstid.  

8. Övrigt 

8.1  Avsiktsförklaringen är inte bindande för parterna att ingå i bildandet av ett kommunalt 

aktiebolag utan ger endast uttryck för parternas intentioner.  

9. Tillämplig lag och tvister 

9.1  Svensk lag tillämpas för denna Avsiktsförklaring. 

Denna avsiktsförklaring har upprättats i sex (6) exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt. 

För Kristianstads kommun    För Bromölla kommun 

Datum    Datum 

 

 

______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

 

För Östra Göinge kommun    För Osby kommun  

Datum     Datum  

 

 

______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

 

För Hörby kommun    För Hässleholms kommun  

Datum     Datum  

 

 

______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande  
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Motion om askfat och ökad röjning/renhållning i 
centrala Hässleholm och övriga tätorter 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska bifallas. 

 
 
Beskrivning av ärendet 

Monica Ero (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 
 
1) Att tekniska nämnden får i uppdrag att öka städningen/ogräsröjningen i 
Hässleholm och alla andra tätorter. 
2) Att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan var strategiska ”fimpa 
platser” bör finnas. 
3) Att tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp askfat på de strategiska ”fimpa 
platserna”. 
 
Som grund för sina yrkande anför motionären följande. Sedan det infördes 
rökförbud på allmänna platser har nedskräpningen ökat. Idag är det väldigt 
nedskräpat runt centrala delarna av Hässleholm och även i övriga tätorter i 
kommunen. Vi har ett ansvar för att se till att alla respekterar och hjälper till att hålla 
rent. Idag finns det många lösningar när det gäller askfat på de platser det är tillåtet 
att röka. Personligen gillar hon de askfat som monterats på belysningsstolpar i 
Kristianstad eller de ”fimpa platser” som finns i Malmö, men fäster ingen större vikt 
vid vilken sorts askfat det blir, bara det finns möjlighet att samla ihop fimparna. I 
övrigt när det gäller ordning och reda så finns det ett stort behov av att städa och 
röja i vår kommun. Man behöver inte mer än gå ut från stadshuset så ser man 
björkar som börjar slå rot bland kullerstenen. Det har varit insändare från 
medborgare i Sösdala som vittnar om hur ogräset får härja fritt på trottoarer. 
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Sösdala är inte unikt i detta sammanhang utan alla tätorter samt centrala Hässleholm 
behöver en uppfräschning. Vi behöver se till att vår kommun ser trevlig ut och att 
det är ordning och reda.  
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 28 oktober, § 100, 
föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 

Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår följande. En motion 
angående askfat inne i Hässleholm, så kallade ”fimpaplatser” har inkommit. 
Samtidigt finns en relativt ny lag om rökförbud på allmänna platser utomhus. 
Rökförbudet omfattar bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler såsom 
butiker och köpcentrum, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger, busshållplatser 
och andra platser som allmänheten har tillträde till. Förvaltningen har utrett ärendet 
och har svårt att hitta en ”fimpaplats” att hänvisa till i centrum som inte omfattas av 
rökförbudsplatserna och som rökare skulle söka sig till för att röka. Idag använder 
många rökare papperskorgarna till fimparna men många slänger tyvärr fimparna på 
marken. Då tekniska förvaltningens driftavdelning fick ett tillskott i årets budget 
2021 har man startat upp projektet ”En renare kommun” i våras. Förvaltningen har 
i och med det projektet ökat på städningen i centrum men också i hela kommunen. 
Projektet har varit i gång sedan 1 maj 2021 och man plockar genomsnitt 2,5 m3 
skräp i veckan som annars hade legat kvar på marken. 
 
Bedömning 
 
Tekniska förvaltningen har tydligen ökat städningen i kommunen genom 
ovannämnda projekt. Icke desto mindre framgår det av beslutad budget för 2022 att 
nämnden erhållit en förstärkning på 1 miljon kr för år 2022 till redan befintlig 
budget på 1 miljon kr för ovannämnda projekt ”En renare kommun”, ett projekt 
för bättre skötsel av grönområden, gator och torg i sam-verkan med arbetsmark-
nadsåtgärder. Det bör därför finnas möjlighet att ytterligare öka städningen 
/ogräsröjningen såsom motionären önskar. 
 
Bestämmelser om rökförbud finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. I 6 kap 2 § finns en uppräkning av platser där rökning är förbjuden. De 
flesta av dessa platser är olika typer av lokaler. Vad gäller platser utomhus, vilket är 
det som åsyftas i motionen, kan konstateras att följande platser omfattas av 
förbudet. 
 
a) Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, 
b) lekplatser som allmänheten har tillträde till,  
c) vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som omfattas av förbudet,  
d) perronger och hållplatser utomhus samt taxizoner och 
e) i restauranger och andra serveringsställen. 
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Detta innebär att det inte är förbjudet att röka på gator och torg och liknande  
platser där många rör sig och där rökning torde förekomma i icke ringa omfattning. 
Det borde därför inte vara svårt att hitta lämpliga ”fimpaplatser” på exempelvis 
Första Avenyn eller Stortorget i Hässleholm. Att det finns ett behov finner stöd i 
ovannämnda tjänsteskrivelse, enligt vilken många slänger fimpar på marken. Mot 
denna bakgrund finner kommunledningsförvaltningen att även motionens andra 
och tredje punkter bör vinna bifall. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef    Kommunjurist 
 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 
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§ 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Motion om askfat och ökad röjning/renhållning i 
centrala Hässleholm och övriga tätorter 
Dnr: KLF 2020/1070 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Lena Wallentheim (S) instämmer i Ulf Berggrens bifallsyrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot yrkandet om bifall till motionen i 
sin helhet och finner att motionen ska bifallas i sin helhet. 

Beskrivning av ärendet 

Monica Ero (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 

1) Att tekniska nämnden får i uppdrag att öka städningen/ ogräsröjningen i 
Hässleholm och alla andra tätorter. 
2) Att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan var strategiska "fimpa 
platser" bör finnas . 
3) Att tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp askfat på de strategiska "fimpa 
platserna". 

Som grund för sina yrkande anför motionären följande. Sedan det infördes 
rökförbud på allmänna platser har nedskräpningen ökat. Idag är det väldigt 
nedskräpat runt centrala delarna av Hässleholm och även i övriga tätorter i 
kommunen. Vi har ett ansvar för att se till att alla respekterar och hjälper till att hålla 
rent. Idag finns det många lösningar när det gäller askfat på de platser det är tillåtet 
att röka. Personligen gillar hon de askfat som monterats på belysningsstolpar i 
Kristianstad eller de "fimpa platser" som finns i Malmö, men faster ingen större vikt 
vid vilken sorts askfat det blir, bara det finns möjlighet att samla ihop fimparna. I 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

övrigt när det gäller ordning och reda så finns det ett stort behov av att städa och 
röja i vår kommun. Man behöver inte mer än gå ut från stadshuset så ser man 
björkar som börjar slå rot bland kullerstenen. Det har varit insändare från 
medborgare i Sösdala som vittnar om hur ogräset får härja fritt på trottoarer. 
Sösdala är inte unikt i detta sammanhang utan alla tätorter samt centrala Hässleholm 
behöver en uppfräschning. Vi behöver se till att vår kommun ser trevlig ut och att 
det är ordning och reda. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 28 oktober, § 100, 
föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår följande. En motion 
angående askfat inne i Hässleholm, så kallade "fimpaplatser" har inkommit. 
Samtidigt finns en relativt ny lag om rökförbud på allmänna platser utomhus. 
Rökförbudet omfattar bland annat uteserveringar, entreer till rökfria lokaler såsom 
butiker och köpcentrum, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger, busshållplatser 
och andra platser som allmänheten har tillträde till. Förvaltningen har utrett ärendet 
och har svårt att hitta en "fimpaplats" att hänvisa till i centrum som inte omfattas av 
rökförbudsplatserna och som rökare skulle söka sig till för att röka. Idag använder 
många rökare papperskorgarna till fimparna men många slänger tyvärr fimparna på 
marken. Då tekniska förvaltningens driftavdelning fick ett tillskott i årets budget 
2021 har man startat upp projektet "En renare kommun" i våras. Förvaltningen har 
i och med det projektet ökat på städningen i centrum men också i hela kommunen. 

Projektet har varit i gång sedan 1 maj 2021 och man plockar genomsnitt 2,5 m3 
skräp i veckan som annars hade legat kvar på marken. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen har tydligen ökat städningen i kommunen genom ovan
nämnda projekt. Därigenom synes motionärens önskemål härvidlag i rimlig grad ha 
tillgodosetts och motionens första punkt bör därför anses besvarad. 

Bestämmelser om rökförbud finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. I 6 kap 2 § finns en uppräkning av platser där rökning är förbjuden. De 
flesta av dessa platser är olika typer av lokaler. Vad gäller platser utomhus, vilket är 
det som åsyftas i motionen, kan konstateras att följande platser omfattas av 
förbudet. 

a) Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, 
b) lekplatser som allmänheten har tillträde till, 
c) vid entreer till sådana lokaler och andra utrymmen som omfattas av förbudet, 
d) perronger och 'hållplatser utomhus samt taxizoner och 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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e) i restauranger och andra serveringsställen. 

Detta innebär att det inte är förbjudet att röka på gator och torg och liknande 
platser där många rör sig och där rökning torde förekomma i icke ringa omfattning. 
Det borde därför inte vara svårt att hitta lämpliga "fimpaplatser" på exempelvis 
Första Avenyn eller Stortorget i Hässleholm. Att det finns ett behov finner stöd i 
ovannämnda tjänsteskrivelse, enligt vilken många slänger fimpar på marken. Mot 
denna bakgrund finner kommunledningsförvaltningen att motionens andra och 
tredje punkt bör vinna bifall. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

42 (48) 
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Motion om askfat och ökad röjning/renhållning i 
centrala Hässleholm och övriga tätorter 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1) Motionen i den del som avser yrkandet om att öka städningen/ogräsröjningen i 
Hässleholm och alla andra tätorter ska anses besvarad. 
 
2) Motionen i övriga delar bifalles. 

 

Beskrivning av ärendet 

Monica Ero (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
följande. 
 
1) Att tekniska nämnden får i uppdrag att öka städningen/ogräsröjningen i 
Hässleholm och alla andra tätorter. 

2) Att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan var strategiska ”fimpa 
platser” bör finnas. 

3) Att tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp askfat på de strategiska ”fimpa 
platserna”. 
 
Som grund för sina yrkande anför motionären följande. Sedan det infördes rökför-
bud på allmänna platser har nedskräpningen ökat. Idag är det väldigt nedskräpat 
runt centrala delarna av Hässleholm och även i övriga tätorter i kommunen. Vi har 
ett ansvar för att se till att alla respekterar och hjälper till att hålla rent. Idag finns 
det många lösningar när det gäller askfat på de platser det är tillåtet att röka. 
Personligen gillar hon de askfat som monterats på belysningsstolpar i Kristianstad 
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eller de ”fimpa platser” som finns i Malmö, men fäster ingen större vikt vid vilken 
sorts askfat det blir, bara det finns möjlighet att samla ihop fimparna. I övrigt när 
det gäller ordning och reda så finns det ett stort behov av att städa och röja i vår 
kommun. Man behöver inte mer än gå ut från stadshuset så ser man björkar som 
börjar slå rot bland kullerstenen. Det har varit insändare från medborgare i Sösdala 
som vittnar om hur ogräset får härja fritt på trottoarer. Sösdala är inte unikt i detta 
sammanhang utan alla tätorter samt centrala Hässleholm behöver en uppfräschning. 
Vi behöver se till att vår kommun ser trevlig ut och att det är ordning och reda. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som i beslut den 28 oktober, § 100, 
föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 
Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår följande. En motion 
angående askfat inne i Hässleholm, så kallade ”fimpaplatser” har inkommit. 
Samtidigt finns en relativt ny lag om rökförbud på allmänna platser utomhus. 
Rökförbudet omfattar bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler såsom 
butiker och köpcentrum, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger, busshållplatser 
och andra platser som allmänheten har tillträde till. Förvaltningen har utrett ärendet 
och har svårt att hitta en ”fimpaplats” att hänvisa till i centrum som inte omfattas av 
rökförbudsplatserna och som rökare skulle söka sig till för att röka. Idag använder 
många rökare papperskorgarna till fimparna men många slänger tyvärr fimparna på 
marken. Då tekniska förvaltningens driftavdelning fick ett tillskott i årets budget 
2021 har man startat upp projektet ”En renare kommun” i våras. Förvaltningen har 
i och med det projektet ökat på städningen i centrum men också i hela kommunen. 
Projektet har varit i gång sedan 1 maj 2021 och man plockar genomsnitt 2,5 m3 
skräp i veckan som annars hade legat kvar på marken. 
 
Bedömning 
 
Tekniska förvaltningen har tydligen ökat städningen i kommunen genom ovan-
nämnda projekt. Därigenom synes motionärens önskemål härvidlag i rimlig grad ha 
tillgodosetts och motionens första punkt bör därför anses besvarad. 
 
Bestämmelser om rökförbud finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. I 6 kap 2 § finns en uppräkning av platser där rökning är förbjuden. De 
flesta av dessa platser är olika typer av lokaler. Vad gäller platser utomhus, vilket är 
det som åsyftas i motionen, kan konstateras att följande platser omfattas av 
förbudet. 
 
a) Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, 
b) lekplatser som allmänheten har tillträde till, 
c) vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som omfattas av förbudet,  
d) perronger och hållplatser utomhus samt taxizoner och 
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e) i restauranger och andra serveringsställen. 
 
Detta innebär att det inte är förbjudet att röka på gator och torg och liknande 
platser där många rör sig och där rökning torde förekomma i icke ringa omfattning. 
Det borde därför inte vara svårt att hitta lämpliga ”fimpaplatser” på exempelvis 
Första Avenyn eller Stortorget i Hässleholm. Att det finns ett behov finner stöd i 
ovannämnda tjänsteskrivelse, enligt vilken många slänger fimpar på marken. Mot 
denna bakgrund finner kommunledningsförvaltningen att motionens andra och 
tredje punkt bör vinna bifall.  
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 
 
 
Sändlista: 

Tekniska nämnden 

 

 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 21 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 100   
 

Motion angående renhållning och askfat i Hässleholm 
Dnr: TF 2021/405 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bifalla motionen.  
 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV), Simon Berneblad (KD), Torsten Nilsson (M) reserverar sig 
mot beslutet.  

Yrkande 
Ordförandeföreslår tekniska nämnden följande beslut:  
 
”Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen”. 
 
Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
  
Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S) yrkar bifall till liggande 
förslag.  
 
Ernst Herslow (FV) yrkar att på ändring i ordförandeförslaget om det vinner gehör, 
med att avslå endast punkt 2 och 3 i motionen och att punkt 1 ska anses besvarad.  
 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och ordförandeförslaget mot varandra och 
finner ordförandeförslaget bifallet.  

Votering begärs.  

Följande voteringsordning godkänns:  
Ja-röst för ordförandeförslaget och nej-röst för liggande förslag.  

4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas.  

Följande röstar ja: Thomas Haraldsson (FV), Simon Berneblad (KD), Ernst 
Herslow (FV), Torsten Nilsson (M).  

Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid 
Nyman (S), Greger Johnsson (S), Ken Andersson Breisch (SD), Torgny Holmberg 
(SD) 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 22 (27) 
Sammanträdesdatum:  
2021-10-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande finner därmed att tekniska nämnden beslutat enligt liggande förslag till 
beslut.  

Beskrivning av ärendet  
 

En motion angående askfat inne i Hässleholm, så kallade ”fimpaplatser” har 
inkommit. Samtidigt finns en relativt ny lag om rökförbud på allmänna platser 
utomhus.   
 
Rökförbudet omfattar bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler såsom 
butiker och köpcentrum, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger, busshållplatser 
och andra platser som allmänheten har tillträde till. 
 
Förvaltningen har utrett ärendet och har svårt att hitta en ”fimpaplats” att hänvisa 
till i centrum som inte omfattas rökförbudsplatserna och som rökare skulle söka sig 
till för att röka. Idag använder många rökare papperskorgarna till fimparna men 
många slänger tyvärr fimparna på marken. 
Då tekniska förvaltningens driftavdelning fick ett tillskott i årets budget 2021 har 
man startat upp projektet ”En renare kommun” i våras.  Förvaltningen har i och 
med det projektet ökat på städningen i centrum men också i hela kommunen. 
Projektet har varit igång sedan 1 maj 2021 och man plockar genomsnitt 2,5 m3 
skräp i veckan som annars hade legat kvar på marken.   
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-12, § 159, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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Motion angående renhållning och askfat i Hässleholm 
  

Förslag till beslut 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att 

- motionen ska avslås med anledning av gällande lag om rökförbud.  

 

Beskrivning av ärendet 

En motion angående askfat inne i Hässleholm, så kallade ”fimpaplatser” har 
inkommit. Samtidigt finns en relativt ny lag om rökförbud på allmänna platser 
utomhus.   

Rökförbudet omfattar bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler såsom 
butiker och köpcentrum, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger, busshållplatser 
och andra platser som allmänheten har tillträde till. 

Förvaltningen har utrett ärendet och har svårt att hitta en ”fimpaplats” att hänvisa 
till i centrum som inte omfattas rökförbudsplatserna och som rökare skulle söka sig 
till för att röka. Idag använder många rökare papperskorgarna till fimparna men 
många slänger tyvärr fimparna på marken. 

Då tekniska förvaltningens driftavdelning fick ett tillskott i årets budget 2021 har 
man startat upp projektet ”En renare kommun” i våras.  Förvaltningen har i och 
med det projektet ökat på städningen i centrum men också i hela kommunen. 
Projektet har varit igång sedan 1 maj 2021 och man plockar genomsnitt 2,5 m3 
skräp i veckan som annars hade legat kvar på marken.   
 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ingen konsekvens med tanke på tillkommit projekt om utökad städning 

Hässleholms 
kommun 
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Barnperspektivet  

Påverkas ej 

Miljökonsekvenser  

Ingen konsekvens med tanke på tillkommit projekt om utökad städning 

Facklig samverkan 

Påverkas ej 

Ekonomiska konsekvenser 

Påverkas ej 

 

 

Bilagor 

Motion (S) 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Veronica Haagen 

Trafikingenjör 

  



 

 

Motion till Kommunfullmäktige i Hässleholm 

Askfat och ökad röjning/renhållning i centrala Hässleholm och övriga tätorter. 

Sedan det infördes rökförbud på allmänna platser har nedskräpningen ökat. Idag är det väldigt 
nedskräpat runt centrala delarna av Hässleholm och även i övriga tätorter i kommunen. Vi har ett 
ansvar för att se till att alla respekterar och hjälper till att hålla rent. Idag finns det många lösningar 
när det gäller askfat på de platser det är tillåtet att röka. Personligen gillar jag de askfat som 
monterats på belysningsstolpar i Kristianstad eller de ”fimpa platser” som finns i Malmö, men fäster 
ingen större vikt vid vilken sorts askfat det blir, bara det finns möjlighet att samla ihop fimparna.  

I övrigt när det gäller ordning och reda så finns det ett stort behov av att städa och röja i vår 
kommun. Man behöver inte mer än gå ut från stadshuset så ser man björkar som börjar slå rot bland 
kullerstenen. Det har varit insändare från medborgare i Sösdala som vittnar om hur ogräset får härja 
fritt på trottoarer. Sösdala är inte unikt i detta sammanhang utan alla tätorter samt centrala 
Hässleholm behöver en uppfräschning. Vi behöver se till att vår kommun ser trevlig ut och att det är 
ordning och reda.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår jag följande: 

Att Tekniska nämnden får i uppdrag att öka städningen/ogräsröjningen i Hässleholm och alla 
andra tätorter. 
 
Att Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan var strategiska ”fimpa platser” bör 
finnas. 
 
Att Tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp askfat på de strategiska ”fimpa platserna”. 
 

 

Hässleholm den 28 september 2020  

   

______________________     
Monica Ero (S)                
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Motion om behovet av fler gräsplaner för fotboll i 
Hässleholms tätort  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen på följande sätt. 
 
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att utreda 
iordningsställande av tre nya gräsplaner för fotboll, inklusive lokalisering. 
 
2) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att när ovannämnda 
utredning avseende nya gräsplaner är gjord beräkna kostnaden för verkställandet 
och ge förslag på finansiering. 

 

Beskrivning av ärendet 

Johan Hammarkvist (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han 
yrkar följande. 
 
Att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd/berörda nämnder att ta fram 
förslag på lokalisering och finansieringskostnad för nya gräsplaner för främst 
träning men även med möjlighet till matcher i Hässleholms tätort. 
 
Till grund för sitt yrkande har motionären anfört följande. Det finns ett behov av 
fler gräsplaner för fotboll i Hässleholms tätort. I och med utbyggnationen på 
Grönängsskolan har den för fotbollsträning tillgängliga gräsplanen där försvunnit. 
Under sommaren kommer Matyasvallen vid viadukten under järnvägen vid Norra 
Kringelvägen att tas ur bruk eftersom området kommer nyttjas för dagvattenhan-
tering. På kort tid har därmed Hässleholms tätort tappat två gräsplaner som främst 
nyttjats för barn- och ungdomsträning. Mest kännbar blir förlusten av Matyasvallen 
spontanfotboll. Detta i sin tur medför problem för föreningarna att få tillräckligt 

Hässleholms 
kommun 
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med träningstider på de kvarvarande planerna i tätorten. Redan idag nyttjas 
gräsplanerna och konstgräsplanerna på Österås hårt varför det finns ett behov av 
nya planer för att ersätta de som försvunnit. Var i Hässleholm dessa nya gräsplaner 
förläggs är inte det avgörande utan det är att behovet av gräsplaner täcks som är det 
centrala. Det finns givetvis mycket som talar för att den bästa lokaliseringen av nya 
gräsplaner är vid Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland 
annat omklädningsrum, personal och maskinpark men man bör inte låsa sig vid 
detta. 
 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, som vid sammanträde den 
30 september 2021, § 66, beslutat att godkänna förvaltningens svar på motionen 
och sända det till kommunledningsförvaltningen. 
 
Av ovannämnda förvaltningens svar framgår i huvudsak följande. Kultur- och 
fritidsförvaltningen kan konstatera att motionären har uppmärksammat ett 
bekymmer som förvaltningen brottats med under en tid. I förvaltningens beslutade 
lokalbehovsplan framförs samma behov men även ur ett längre perspektiv. Att nu 
Matyasvallen försvinner med kort varsel aktualiserar behovet ännu mer. De stora 
fotbollsföreningar i Hässleholm har pekat på att den bästa lokaliseringen av nya 
gräsplaner är Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland annat 
omklädningsrum, personal och förråd. Det är naturligt att samla fotbollen oavsett 
föreningstillhörighet på Österås för att få samordningsvinster mellan sig. Det 
förenklar också förvaltningens arbete med planer när de är centrerade runt Österås 
och inte utspridda som tidigare. Förvaltningen föreslår att tidigare fastställt 
utvecklingsområde för fotboll i masterplanen för Österås (Masterplan, 2011-08-29), 
tas i anspråk. Inom området kan tre nya gräsplaner placeras som skulle kunna 
ersätta dels de två obrukbara planerna på Grönäng och Matyasvallen samt C-planen 
som föreslås bli plats för nytt badhus. Konsekvensen av förslaget blir att 
brukshundsklubben tvingas flyttas till annan plats. Förvaltningen har varit i kontakt 
med klubben som kan tänka sig en sådan lösning om kommunen aktivt hjälper till 
med flytten. I samband med uppförandet av nytt badhus kommer en uppdaterad 
masterplan för området att presenteras. Den illustrerar kort- och långsiktiga förslag 
till lösningar för alla idrotter på Österås och hur dessa bör prioriteras. Den 
inbegriper badhus, ridanläggning, område för tennis, bågskytte, utelek, parkering, 
flöden etc. Förvaltningen föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
kostnader och finansieringsförslag för ovan nämnda åtgärder i enlighet med 
masterplan. 
 
Bedömning 
 
Kommunledningsförvaltningen delar bedömningen att det behöver iordningställas 
fler fotbollsplaner. Dock kan det finnas anledning att överväga andra lokaliseringar. 
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än Österås. Vidare bör befintliga verksamheter på Österås, till exempel brukshunds-
klubben, få vara kvar där. Dessa omständigheter ska beaktas i den utredning som 
motionen ska föranleda. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 

 

 

 

 

  



H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Motion om behovet av fler gräsplaner för fotboll i 
Hässleholms tätort 
Dnr: KLF 2021/302 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen på följande sätt. 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att utreda 
iordningsställande av tre nya gräsplaner för fotboll, inklusive lokalisering. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att när ovannämnda 
utredning avseende nya gräsplaner är gjord beräkna kostnaden för 
verkställandet och ge förslag på finansiering. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Hammarkvist (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han 
yrkar följande. 

Att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd / berörda nämnder att ta fram 
förslag på lokalisering och finansieringskostnad för nya gräsplaner för främst 
träning men även med möjlighet till matcher i Hässleholms tätort. 

Till grund för sitt yrkande har motionären anfört följande. Det finns ett behov av 
fler gräsplaner för fotboll i Hässleholms tätort. I och med utbyggnationen på 
Grönängsskolan har den för fotbollsträning tillgängliga gräsplanen där försvunnit. 
Under sommaren kommer Matyasvallen vid viadukten under järnvägen vid Norra 
Kringelvägen att tas ur bruk eftersom området kommer nyttjas för 
dagvattenhantering. På kort tid har därmed Hässleholms tätort tappat två gräsplaner 
som främst nyttjats för barn- och ungdomsträning. Mest kännbar blir förlusten av 
Matyasvallen som varit mycket nyttjad inte bara av föreningar utan också på lediga 
tider för spontanfotboll. Detta i sin tur medför problem för föreningarna att få 
tillräckligt med träningstider på de kvarvarande planerna i tätorten. Redan idag 
nyttjas gräsplanerna och konstgräsplanerna på Österås hårt varför det finns ett 
behov av nya planer för att ersätta de som försvunnit. Var i Hässleholm dessa nya 
gräsplaner förläggs är inte det avgörande utan det är att behovet av gräsplaner täcks 
som är det centrala. Det finns givetvis mycket som talar för att den bästa 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

lokaliseringen av nya gräsplaner är vid Österås där det finns en befintlig 
infrastruktur i form av bland annat omklädningsrum, personal och maskinpark men 
man bör inte låsa sig vid detta. 

Motioner har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, som vid sammanträde den 
30 september 2021, § 66, beslutat att godkänna förvaltningens svar på motionen 
och sända det till kommunledningsförvaltningen. 

Av ovannämnda förvaltningens svar framgår i huvudsak följande. Kultur- och 
fritidsförvaltningen kan konstatera att motionären har uppmärksammat ett 
bekymmer som förvaltningen brottats med under en tid. I förvaltningens beslutade 
lokalbehovsplan framförs samma behov men även ur ett längre perspektiv. Att nu 
Matyasvallen försvinner med kort varsel aktualiserar behovet ännu mer. De stora 
fotbollsföreningar i Hässleholm har pekat på att den bästa lokaliseringen av nya 
gräsplaner är Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland annat 
omklädningsrum, personal och förråd. Det är naturligt att samla fotbollen oavsett 
föreningstillhörighet på Österås för att få samordningsvinster mellan sig. Det 
förenklar också förvaltningens arbete med planer när de är centrerade runt Österås 
och inte utspridda som tidigare. Förvaltningen föreslår att tidigare fastställt 
utvecklingsområde för fotboll i masterplanen för Österås (Masterplan, 2011-08-29), 
tas i anspråk. Inom området kan tre nya gräsplaner placeras som skulle kunna 
ersätta dels de två obrukbara planerna på Grönäng och Matyasvallen samt C-planen 
som föreslås bli plats för nytt badhus. Konsekvensen av förslaget blir att 
brukshundsklubben tvingas flyttas till annan plats . Förvaltningen har varit i kontakt 
med klubben som kan tänka sig en sådan lösning om kommunen aktivt hjälper till 
med flytten. I samband med uppförandet av nytt badhus kommer en uppdaterad 
masterplan för området att presenteras. Den illustrerar kort- och långsiktiga förslag 
till lösningar för alla idrotter på Österås och hur dessa bör prioriteras. Den 
inbegriper badhus, ridanläggning, område för tennis, bågskytte, utelek, parkering, 
flöden etc. Förvaltningen föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
kostnader och finansieringsförslag för ovan nämnda åtgärder i enlighet med 
masterplan. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen delar bedömningen att det behöver iordningställas 
fler fotbollsplaner. Dock kan det finnas anledning att överväga andra lokaliseringar 
än Österås. Vidare bör befintliga verksamheter på Österås, till exempel 
brukshundsklubben, få vara kvar där. Dessa omständigheter ska beaktas i den 
utredning som motionen ska föranleda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Motion om behovet av fler gräsplaner för fotboll i 
Hässleholms tätort  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 
 
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att utreda  iordnings-
ställande av tre nya gräsplaner för fotboll, inklusive lokalisering. 
 
2) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att när ovannämnda 
utredning avseende nya gräsplaner är gjord beräkna kostnaden för verkställandet 
och ge förslag på finansiering. 

 

Beskrivning av ärendet 

Johan Hammarkvist (C) har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken han 
yrkar följande. 
 
Att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd / berörda nämnder att ta fram 
förslag på lokalisering och finansieringskostnad för nya gräsplaner för främst 
träning men även med möjlighet till matcher i Hässleholms tätort. 
 
Till grund för sitt yrkande har motionären anfört följande. Det finns ett behov av 
fler gräsplaner för fotboll i Hässleholms tätort. I och med utbyggnationen på 
Grönängsskolan har den för fotbollsträning tillgängliga gräsplanen där försvunnit. 
Under sommaren kommer Matyasvallen vid viadukten under järnvägen vid Norra 
Kringelvägen att tas ur bruk eftersom området kommer nyttjas för dagvattenhan-
tering. På kort tid har därmed Hässleholms tätort tappat två gräsplaner som främst 
nyttjats för barn- och ungdomsträning. Mest kännbar blir förlusten av Matyasvallen 
som varit mycket nyttjad inte bara av föreningar utan också på lediga tider för 

Hässleholms 
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spontanfotboll. Detta i sin tur medför problem för föreningarna att få tillräckligt 
med träningstider på de kvarvarande planerna i tätorten. Redan idag nyttjas 
gräsplanerna och konstgräsplanerna på Österås hårt varför det finns ett behov av 
nya planer för att ersätta de som försvunnit. Var i Hässleholm dessa nya gräsplaner 
förläggs är inte det avgörande utan det är att behovet av gräsplaner täcks som är det 
centrala. Det finns givetvis mycket som talar för att den bästa lokaliseringen av nya 
gräsplaner är vid Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland 
annat omklädningsrum, personal och maskinpark men man bör inte låsa sig vid 
detta. 
 
Motioner har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, som vid sammanträde den 
30 september 2021, § 66, beslutat att godkänna förvaltningens svar på motionen 
och sända det till kommunledningsförvaltningen. 
 
Av ovannämnda förvaltningens svar framgår i huvudsak följande. Kultur- och 
fritidsförvaltningen kan konstatera att motionären har uppmärksammat ett bekym-
mer som förvaltningen brottats med under en tid. I förvaltningens beslutade 
lokalbehovsplan framförs samma behov men även ur ett längre perspektiv. Att nu 
Matyasvallen försvinner med kort varsel aktualiserar behovet ännu mer. De stora 
fotbollsföreningar i Hässleholm har pekat på att den bästa lokaliseringen av nya 
gräsplaner är Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland annat 
omklädningsrum, personal och förråd. Det är naturligt att samla fotbollen oavsett 
föreningstillhörighet på Österås för att få samordningsvinster mellan sig. Det 
förenklar också förvaltningens arbete med planer när de är centrerade runt Österås 
och inte utspridda som tidigare. Förvaltningen föreslår att tidigare fastställt 
utvecklingsområde för fotboll i masterplanen för Österås (Masterplan, 2011-08-29), 
tas i anspråk. Inom området kan tre nya gräsplaner placeras som skulle kunna 
ersätta dels de två obrukbara planerna på Grönäng och Matyasvallen samt C-planen 
som föreslås bli plats för nytt badhus. Konsekvensen av förslaget blir att 
brukshundsklubben tvingas flyttas till annan plats. Förvaltningen har varit i kontakt 
med klubben som kan tänka sig en sådan lösning om kommunen aktivt hjälper till 
med flytten. I samband med uppförandet av nytt badhus kommer en uppdaterad 
masterplan för området att presenteras. Den illustrerar kort- och långsiktiga förslag 
till lösningar för alla idrotter på Österås och hur dessa bör prioriteras. Den 
inbegriper badhus, ridanläggning, område för tennis, bågskytte, utelek, parkering, 
flöden etc. Förvaltningen föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
kostnader och finansieringsförslag för ovan nämnda åtgärder i enlighet med 
masterplan.  

 
Bedömning 
 
Kommunledningsförvaltningen delar bedömningen att det behöver iordningställas 
fler fotbollsplaner. Dock kan det finnas anledning att överväga andra lokaliseringar 
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än Österås. Vidare bör befintliga verksamheter på Österås, till exempel brukshunds-
klubben, få vara kvar där. Dessa omständigheter ska beaktas i den utredning som 
motionen ska föranleda. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

IHässl@hollms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 66 

Svar -Motion om behovet av fler gräsplaner i 
Hässleholms tätort 
Dnr: KFF 2021/125 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen och sänder 
det till Kommunledningsförvaltningen. 

Yrkande 

Connie Asterman (S),Johan Peltonen (SD) och Gunnel Gustavsson (KD) yrkar 
samtliga bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet, genom Johan Hammarqvist, har inkommit med en motion om att 

uppdra åt berörd nämnd att ta fram förslag på lokalisering och finansiering av nya 

gräsplaner för främst träning men även med möjlighet till matcher i Hässleholms 

tätort. 

Akut behov har uppstått i samband med att Grönängskolans gräsplan och 

Matyasvallen har försvunnit. Detta underskott av gräsplaner, tillsammans med att 

nyttjandegraden är väldigt hög sedan tidigare på befintliga planer, medför ett behov 

av nya planer snarast. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att motionären har uppmärksammat 

ett bekymmer som förvaltningen brottats med under en tid. I förvaltningens 

beslutade lokalbehovsplan framförs samma behov men även ur ett längre 
perspektiv. Att nu Matyasvallen försvinner med kort varsel aktualiserar behovet 

ännu mer. 

De stora fotbollsföreningar i Hässleholm har pekat på att den bästa lokaliseringen 
av nya gräsplaner är Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland 

annat omklädningsrum, personal och förråd. Det är naturligt att samla fotbollen 

oavsett föreningstillhörighet på Österås för att få samordningsvinster mellan sig. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Det förenklar också förvaltningens arbete med planer när de är centrerade runt 

Österås och inte utspridda som tidigare. 

Förvaltningen föreslår att tidigare fastställt utvecklingsområde för fotboll i 

masterplanen för Österås (Masterplan, 2011-08-29), tas i anspråk. Inom området 

kan tre nya gräsplaner placeras som skulle kunna ersätta dels de två obrukbara 

planerna på Grönäng och Matyasvallen samt C-planen som föreslås bli plats för nytt 

badhus. Konsekvensen av förslaget blir att brukshundsklubben tvingas flyttas till 
annan plats. Förvaltningen har varit i kontakt med klubben som kan tänka sig en 

sådan lösning om kommunen aktivt hjälper till med flytten. 

I samband med uppförandet av nytt badhus kommer en uppdaterad masterplan för 

området att presenteras. Den illustrerar kort- och långsiktiga förslag till lösningar för 

alla idrotter på Österås och hur dessa bör prioriteras. Den inbegriper badhus, 

ridanläggning, område för tennis, bågskytte, utelek, parkering, flöden etc. 

Förvaltningen föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram kostnader 

och finansieringsförslag för ovan nämnda åtgärder i enlighet med masterplan. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Fler ytor för fotboll på Österås ger ungdomar större möjlighet att utöva sin 
fritidssysselsättning. Brukshundklubben behöver flyttas till annan plats. 

Barnperspektivet 

Att samla verksamheten på Österås, som redan är etablerad med omklädningsrum, 
kommunikationer och planer, är positivt ut barnperspektivet. 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt i detta skede 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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Häs.sleho,lms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

Behöver utredas ytterligare. 

Ärendets tidigare behandling 

SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-16, § 33, följande: 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner förvaltningens svar på motionen. 

Sänt till: 

Kommunlednings förvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Lokalstrategen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motion till kommunfullmäktige i Hässleholms kommun 

 

Behov av fler gräsplaner för fotboll i Hässleholms tätort 

 

Det finns ett behov av fler gräsplaner för fotboll i Hässleholms tätort. I och med utbyggnationen på 

Grönängsskolan har den för fotbollsträning tillgängliga gräsplanen där försvunnit. Under sommaren 

kommer Matyasvallen vid viadukten under järnvägen vid Norra Kringelvägen att tas ur bruk eftersom 

området kommer nyttjas för dagvattenhantering. På kort tid har därmed Hässleholms tätort tappat 

två gräsplaner som främst nyttjats för barn- och ungdomsträning. Mest kännbar blir förlusten av 

Matyasvallen som varit mycket nyttjad inte bara av föreningar utan också på lediga tider för 

spontanfotboll. Detta i sin tur medför problem för föreningarna att få tillräckligt med träningstider på 

de kvarvarande planerna i tätorten. Redan idag nyttjas gräsplanerna och konstgräsplanerna på 

Österås hårt varför det finns ett behov av nya planer för att ersätta de som försvunnit. 

 

Var i Hässleholm dessa nya gräsplaner förläggs är inte det avgörande utan det är att behovet av 

gräsplaner täcks som är det centrala. Det finns givetvis mycket som talar för att den bästa 

lokaliseringen av nya gräsplaner är vid Österås där det finns en befintlig infrastruktur i form av bland 

annat omklädningsrum, personal och maskinpark men man bör inte låsa sig vid detta. 

 

Med bakgrund i ovanstående yrkar jag: 

Att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd / berörda nämnder att ta fram förslag på 

lokalisering och finansieringskostnad för nya gräsplaner för främst träning men även med möjlighet 

till matcher i Hässleholms tätort. 

 

Johan Hammarqvist 

Centerpartiet 

~~ 

Centerpartiet 
HÄSSLEHOLM 
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Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 
 
1) Punkt 1 i motionen ska anses besvarad. 
 
2) Punkt 2 i motionen avslås 

 

Beskrivning av ärendet 

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 
 
1) Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar och 
dess geografiska platser. 
2) Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar.  
 
Som grund för motionen anför de följande. Hunden är som bekant människans 
bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. Hässleholm 
är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset 
än mer. Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att 
ägaren kommer ut i ur och skur och även socialiserar med andra hundägare. Att ha 
tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller 
matte. Det är som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte 
möjlighet att förflytta sig till inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård 
bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade hörn så att hunden inte skadar 
sig. Vidare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse för att 

Hässleholms 
kommun 
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söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. En 
hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och 
kulturer. På exempelvis Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer 
och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till att skapa möten och främja 
integration. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 25 
november 2021, § 113, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
”med hänsyn att rutiner redan finns.” 
 
Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. I dagsläget har man fyra hundrastgårdar i kommunen, nämligen i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska 
förvaltningen har som rutin att när det kommer in en önskan om en hundrastgård 
så ska det bildas en förening som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar 
för byggnation om lämplig plats kan hittas. Man måste ta hänsyn kring 
störningsmoment som kan uppstå till kringboende när man väljer plats. Enstaka 
önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har ännu 
bildats. 
 
Bedömning 
 
Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande finns fyra 
hundrastgårdar på kommunens mark och var de är belägna. Mot bakgrund av dessa 
uppgifter och då något behov av att ge ett uppdrag om inventering med mera därför 
inte kan anses föreligga bör motionen i denna del anses besvarad.  
 
Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar kan således komma 
att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från hundägarna. Därmed 
behöver kommunens resurser inte ianspråktas för skötseln. Någon anledning att 
frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning inte 
framkommit. Motionen i denna del bör därför avslås. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

Sändlista:  

Tekniska nämnden  



H··· ssleholms 

kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 19

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen 
Dnr: KLF 2021/645 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionens första att-sats anses vara besvarad genom den inventering som
framgår av tjänsteskrivelsen.

2. Motionens andra att-sats avslås.

Reservationer 

Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Lars Johnsson (M) yrkar att beslutet justeras på sådant sätt att första att-satsen ska 
anses vara besvarad genom den inventering som framgår av tjänsteskrivelsen. 

Omröstning 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Ulf Berggrens yrkande och finner sitt eget 
yrkande bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar och
dess geografiska platser.
2) Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny /nya hundrastgårdar.

Som grund för motionen anför de följande. Hunden är som bekant människans 
bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. Hässleholm 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset 
än mer. Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att 
ägaren kommer ut i ur och skur och även socialiserar med andra hundägare. Att ha 
tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller 
matte. Det är som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte 
möjlighet att förflytta sig till inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård 
bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade hörn så att hunden inte skadar 
sig. Vidare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse för att 
söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. En 
hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och 
kulturer. På exempelvis Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer 
och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till att skapa möten och främja 
integration. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 25 
november 2021, § 113, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
"med hänsyn att rutiner redan finns." 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. I dagsläget har man fyra hundrastgårdar i kommunen, nämligen i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska 
förvaltningen har som rutin att när det kommer in en önskan om en hundrastgård 
så ska det bildas en förening som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar 
för byggnation om lämplig plats kan hittas . Man måste ta hänsyn kring störnings
moment som kan uppstå till kringboende när man väljer plats. Enstaka önskemål 
från privat person kommer in varje år men ingen förening har ännu bildats. 

Bedömning 
Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar kan således komma 
att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från hundägarna. Därmed 
behöver kommunens resurser inte ianspråktas för skötseln. Någon anledning att 
frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning inte 
framkommit. 

Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande finns fyra 
hundrastgårdar i kommunen och var de är belägna. Något behov av att ge något 
uppdrag om inventering med mera kan därför inte anses föreligga. 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att motionen ska avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Sven Lundh och Susanne Lottsfeldt, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar och
dess geografiska platser.

2) Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar.

Som grund för motionen anför de följande. Hunden är som bekant människans 
bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. Hässleholm 
är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset 
än mer. Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att 
ägaren kommer ut i ur och skur och även socialiserar med andra hundägare. Att ha 
tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller 
matte. Det är som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte 
möjlighet att förflytta sig till inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård 
bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade hörn så att hunden inte skadar 
sig. Vidare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse för att 
söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. En hund-
rastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och kulturer. På 
exempelvis Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer och en ny 
rastgård på denna plats kan hjälpa till att skapa möten och främja integration. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 25 
november 2021, § 113, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
”med hänsyn att rutiner redan finns.” 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. I dagsläget har man fyra hundrastgårdar i kommunen, nämligen i Vinslöv, 
Vittsjö, Hästveda och Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska 
förvaltningen har som rutin att när det kommer in en önskan om en hundrastgård 
så ska det bildas en förening som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar 
för byggnation om lämplig plats kan hittas. Man måste ta hänsyn kring störnings-
moment som kan uppstå till kringboende när man väljer plats. Enstaka önskemål 
från privat person kommer in varje år men ingen förening har ännu bildats. 

Bedömning 

Praxis hos tekniska förvaltningen synes vara att om hundrastgård anordnas ska den 
skötas av en för ändamålet bildad förening. Nya hundrastgårdar kan således komma 
att anordnas, men det förutsätter alltså engagemang från hundägarna. Därmed 
behöver kommunens resurser inte ianspråktas för skötseln. Någon anledning att 
frångå denna praxis har enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning inte 
framkommit.  

Av utredningen från tekniska nämnden framgår att det för närvarande finns fyra 
hundrastgårdar i kommunen och var de är belägna. Något behov av att ge något 
uppdrag om inventering med mera kan därför inte anses föreligga. 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen avslås. 

Kommunledningsförvaltningen 

Marina Nillund Magnus Gjerstad 
Avdelningschef Kommunjurist  

Sändlista: 
Tekniska nämnden 

Skriv texten här 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 13 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2021-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 113   
 

Motion - Utöka antalet hundrastgårdar i kommunen 
Dnr: TF 2021/540 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktiga att avslå motionen med hänsyn att 
rutiner redan finns. 

 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Yrkande 
Benny Petersson (S), Simon Berneblad (KD), Agne Nilsson (C), Thomas 
Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag.  
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen.  

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet.  

Beskrivning av ärendet  
 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen med yrkande att: Berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens 
hundrastgårdar och dess geografiska platser samt att på av berörd nämnds valda 
plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar. 
I dagsläget har vi fyra hundrastgårdar i kommunen, i Vinslöv, Vittsjö, Hästveda och 
Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska förvaltningen har som rutin 
att när det kommer in en önskan om en hundrastgård så ska det bildas en förening 
som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar för byggnation om lämplig 
plats kan hittas.  
Man måste ta hänsyn kring störningsmoment som kan uppstå till kringboende när 
man väljer plats. 
Enstaka önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har 
ännu bildats. 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2021-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Medför tillskott i budgeten för byggnation och drift. De hundrastgårdar som finns 
idag sköts och drivs av ideella föreningar vilket fungerar bra. 

 

 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-09, § 179, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktiga att avslå motionen med 
hänsyn att rutiner redan finns. 

 

 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-10-28 TF 2021/540 

      

  
Handläggare 
Parkingenjör drift/gata/park Christer Söderling 
Tekniska förvaltningen 
 
christer.soderling@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Motion - Utöka antalet hundrastgårdar i kommunen 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 
kommunfullmäktiga att avslå motionen med hänsyn att rutiner redan finns. 

 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att utöka antalet hundrastgårdar i 
kommunen med yrkande att: Berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens 
hundrastgårdar och dess geografiska platser samt att på av berörd nämnds valda 
plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar. 

I dagsläget har vi 4 hundrastgårdar i kommunen, i Vinslöv, Vittsjö, Hästveda och 
Tyringe och dessa sköts av ideella föreningar. Tekniska förvaltningen har som rutin 
att när det kommer in en önskan om en hundrastgård så ska det bildas en förening 
som sköter hundrastgården och sedan begärs pengar för byggnation om lämplig 
plats kan hittas.  

Man måste ta hänsyn kring störningsmoment som kan uppstå till kringboende när 
man väljer plats. 

Enstaka önskemål från privat person kommer in varje år men ingen förening har 
ännu bildats. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte relevant 

Barnperspektivet  

Inte relevant 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Miljökonsekvenser 

Inte relevant-  

Facklig samverkan 

Inte relevant 

Ekonomiska konsekvenser 

Medför tillskott i budgeten för byggnation och drift. De hundrastgårdar som finns 
idag sköts och drivs av ideella föreningar vilket fungerar bra. 

 

 

Bilagor 

Sverigedemokraternas motion. 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Christer Söderling 

Parkingenjör drift/gata/park 

  



Motion 

"Utöka antalet hundrastgårdar i kommunen" 

Till Kommunfullmäktige i Hässleholm 

2021-09-24 

Hunden är som bekant människans bästa vän och en viktig del i många kommuninnevånares liv och vardag. 

Hässleholm är en av landets hundtätaste kommuner och pandemin har dessutom ökat intresset än mer. 

Hunden är viktig för många människors hälsa och välmående då den gör att ägaren kommer ut i ur och 

skur och även socialiserar med andra hundägare. 

Att ha tillgång till en inhägnad yta att rasta sin hund på är en stor tillgång för en husse eller matte. Det är 

som bekant olagligt att framföra sin hund okopplad och alla har inte möjlighet att förflytta sig till 

inhägnade platser på avstånd. En anlagd hundrastgård bör vara inhägnad med stålnät samt mjukt formade 

hörn så att hunden inte skadar sig. V.idare bör den innehålla någon stock och stor sten som väcker intresse 

för att söka och spåra. Bänkar är viktiga för vila och samtal hundägarna mellan. 

En hundrastgård blir fort en naturlig mötesplats för människor av alla åldrar och kulturer. På exempelvis 

Ljungdala finns ett stort antal boende från andra kulturer och en ny rastgård på denna plats kan hjälpa till 

att skapa möten och främja integration. 

Med stöd av ovanstående yrkar sverigedemokraterna i Hässleholm: 

- Att berörd nämnd ges i uppdrag att inventera kommunens hundrastgårdar och dess geografiska platser. 

- Att på av berörd nämnds valda plats/platser uppföra ny/nya hundrastgårdar. 

Sven Lundh (SD) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-02-01 KLF 2021/392 

      

 Kommunfullmäktige 

Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Kommunal borgen för Hässleholms Fibernät AB 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Goldcup 
20552 AB:s, under namnändring till Hässleholms Fibernät AB, 559347-6269, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 369 000 000 kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 i ärende om bolagisering av 
kommunens fiberverksamhet, § 241, bland annat att ” Kommunal borgen beviljas 
för verksamhetsbolaget på 369 Mkr.” 
 
Det har nu uppmärksammats att den sålunda beviljade borgen inte är utformad som 
en så kallad proprieborgen, utan endast som en så kallad enkel borgen. En sådan 
borgen är mindre vanlig på finansmarknaden och godtas vanligtvis inte av långivare. 
En ny borgen behöver därför beviljas. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

Sändlista: 

Goldcup 20552 AB:s, under namnändring till Hässleholms Fibernät AB 
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